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ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to determine the influence of Job Satisfaction on 

Employee Performance. Which is Transformasional Leadership and Financial 

Compensation plays an important role as good influence of Job Satisfaction on 

Employee Performance. And there was directly influence of Transformasional 

Leadership and Job Satisfaction on Employee Performance. This research is a 

descriptive quantitative research, this research used survey method for collecting data. 

The sample of this research are frontliner of Bank Rakyat Indonesia . The respondent 

are chosen by conveenience sampling. The result of analysis are processed with 

Structural Equation Model (SEM) 

The summary of the result are:Job Satisfaction proven to be influential to affect the 

performance of the BRI frontliner. There is a direct influence of Transformasional 

Leadership and Financial Compensation on Employee Performance. in this research 

there are three of variable who has influenced the employee performance but 2 of 3 

has more powerfull than other. there was job satisfaction and transformasional 

leadership who has more power than financial compensation. 

The result is that H1 has the value estimation 0.309, H2 has a 

value estimated 0.202 here seen that the role of a leader 

in employee satisfaction level greatly influences job satisfaction. While H3 has the 

value estimation 0.415, H4 has a value estimated 0.245 and h5 has the 

value estimation 0.129. Here seen that H3 has the highest estimate of the value of the 

five hypotheses. So this true that employee performance is strongly influenced by the 

level of job satisfaction by the transformational leadership 

style and financial compensation. 

Keywords : Transformasional Leadership, Financial Compensation, Job 

Satisfaction, Employee Performance
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Menurut UU No. 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana 

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarat dalam 

bentuk kredit atau bentuk –bentuk lainnya dalam rangka mengingkatkan taraf hidup 

rakyat banyak. 

Banyaknya bank yang beroperasi di Indonesia adalah sebuah konsekuensi dari 

proses perubahan dan pembaharuaan sebagai perantara yang saat ini banyak 

dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) membuktikan 

kinerjanya melalu beberapa prestasi yang diraih dalam 5 tahun terakhir terhitung pada 

tahun 2012. Pada webite resmi milik LPPI, BRI berhasil menduduki peringkat pertama 

dalam 10 Bank Terbaik dalam kategori bank pemerintah (LPPI, 2012). 

Di tahun 2016, BRI berhasil terpilih menjadi Bank Terbaik Tahun 2016 vesi 

Majalah Investor  pada kelas aset di atas Rp 100 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia 

Tbk (BRI) tampil sebagai yang terbaik (WBP, 2016). Selama tiga tahun berturut – turut 

BRI meraih penghargaan The Best Domestic Bank  pada penghargaan bergengsi 

Asiamoney Magazine yang terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 (Varaby, 

2016). 

Dengan ini BRI berhsail membuktikan bahwa mereka siap menghadapi tantangan 

dimasa yang akan datang dan siap memenuhi kebutuhan masyarakat. BRI berhasil 
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meberikan produk atau jasa yang dapat diterima masyarakat dengan memberikan 

produk atau jasa yang berkualitas sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat 

seringkali memilih produk bank berdasarkan base informasi dengan manfaat yang akan 

mereka terima ketika memilih produk tersebut. Maka bank perlu menyiapkan sumber 

daya manusia yang mampu memberikan penyampaian yang baik sebagai media 

komunikasi antara perusahaan dan nasabah. Dimana hal ini bertujuan untuk 

memberikan pengetahuan lebih lanjut kepada nasabah secara berimbang mengenai 

biaya dan resiko yang ada pada produk bank itu sendiri. Berikut ini adalah tabel 

peringkat bank yang tersebar dibeberapa wilayah Indonesia dengan layanan terbaik 

pada tahun 2015-2016: 

Tabel 1.1 10 Bank Terbaik dalam Pelayanan Prima di Jakarta, Tangerang, 

Malang, dan Medan tahun 2015 – 2016 (%) 

Peringkat Bank 
Tahun 

2015 2016 

1 Mandiri 83.04 88.80 

2 BNI 79.00 87.46 

3 PermataBank 78.88 83.81 

4 Danamon 78.30 83.87 

5 Bank Bukopin 74.55 79.70 

6 Bank BTN 71.53 80.93 

7 Bank BRI 70.52 79.44 

8 CommonwealthBank 68.27 84.68 

9 CIMB NIAGA 62.97 74.26 

10 Bank BJB 61.79 69.49 

Sumber : Infobank No 449 Mei 2016 Vol. XXXVII 

Tabel 1.1 merupakan daftar 10 Bank Nasional yang memiliki pelayanan terbaik di 

seluruh Indonesia pada periode 2015-2016. BRI berada pada posisi ke 7 dari 10, dan 

diantaranya merupakan bank pendatang yang membuktikan mereka siap melayani 
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nasabah dengan baik. Upaya perbaikan sistem kualitas akan sangat efektif bagi 

kelangsungan bisnis mengingat nasabah bank BRI tersebar di seluruh penjuru bagian 

Indonesia. Hal ini akan membuat nasabah semakin loyal kepada perusahaan, karena 

mereka senang dengan metode pelayanan yang diberikan. 

Pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah tujuan utama bagi perusahaan karena 

tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan ada (Mustagfirin, 2015). Pada industri jasa, 

kepuasan pelanggan selalu dipengaruhi oleh kualitas interaksi antara pelanggan dan 

karyawan yang melakukan kontak layanan (service encounter) yang terjadi pada saat 

pelanggan berinteraksi dengan perusahaan untuk memperoleh jasa yang dibelinya. Jika 

kualitas layanan kurang baik atau memuaska, nasabah akan membandingan pelayanan 

bank mereka dengan bank lainnya. Mengingat bank yang beropeasi di Indonesia ini 

mencapai 118 Bank, nasabah akan sangat mudah untuk memindahkan dana mereka ke 

bank lainnya. Tetapi jika nasabah merasa puas dengan tingkat pelayanan suatu bank, 

mereka akan terus berlangganan dengan bank tersebut. 

Karyawan frontliner sering bertindak sebagai jembatan antara perusahaan dan 

customer (Rozana, Masdek, Aziz, & Awang, 2011).  Frontliner bank adalah unit kerja 

pada bank yang terbagi menjadi dua, yaitu Customer Service dan Teller. 

Divisi kerja customer service BRI bertugas memberikan informasi berdasarkan 

standar layanan dengan prosedur yang jelas, bersifat rutin dengan administrasi 

sederhana. Customer service juga memiliki beberapa tanggung jawab utama 

diantaranya memberikan layanan pembukuan rekening, memelihara data nasabah 

termasuk customer information file (CIF) untuk menjamin data nasabah yang akurat 

Peningkatan Kinerja..., Istiana Shara, Ma.-IBS, 2017



4 

 

Indonesia Banking School 

 

dan terkini, menata kerjakan berkas rekening simpanan dan registrasi yang terkait 

dengan bisang tugasnya serta bertindak sebagai meeter greeter yang memberikan 

edukasi dan solusi keluhan nasabah sesuai kewenangan dan ketentuan untuk menjamin 

kelancaran proses layanan. 

Teller bertugas untuk melakukan layanan transaksi pembukuan dengan tingkat 

kewenangan fiat kategori sedang. Teller memiliki beberapa tanggung jawab utama 

diantaranya melaksanakan pengecekan kas teller, melayani transaksi pembukuan 

setoran dan pengambilan uang, transaksi non tunai, pengecekan keaslian uang nasabah 

dan keabsahan dokumen, serta pemberian informasi yang dibutuhkan oleh nasabah 

sesuai ketentuan, mengelola kas teller selama jam operasional berlangsung, 

Menatakerjakan bukti kas dan mencetak laporan-laporan transaksi sesuai ketentuan 

untuk memastikan kebenaran transaksi yang telah dilakukan hingga Melaksanakan 

opname kas dan pengisian kas ATM untuk memastikan ketersediaan kas ATM sesuai 

ketentuan. 

Dua unit kerja ini bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan dengan bentuk 

bantuan transaksi dan informasi sejalas mungkin bagi nasabah agar nasabah merasa 

puas. Selain memberikan pelayanan yang memuaskan bagi nasabah, perusahaan perlu 

memerhatikan divisi frontliner sebagai divisi kerja yang berhubungan langsung dengan 

nasabah. Dimana karyawan frontliner harus tetap menjaga suasana hati mereka ketika 

bertemu dengan nasabah. Karna jika mereka melayani nasabah degan suasana hati yang 

tidak stabil, akan menunjukan ekspresi wajah yang tidak menentu yang membuat 

nasabah akan merasa teranggu dan kurang puas. 
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Menurut Singh & Jain (2013), kepuasan kerja telah terikat dengan banyak 

fenomena dalam organisasi seperti motivasi, kinerja, kepemimpinan, sikap, konflik, 

moral, dll. Ketidakpuasan karyawan dapat menimbulkan hasil kerja yang tidak 

diinginkan dengan mencuri, kerja sampingan dan menunjukan tingginya tingkat 

ketidakhadiran.  

Gaya kepemimpinan yang efektif menjadi salah satu hal positif yang 

mempengaruhi kepuasan kerja dan menghasilkan kerja lebih baik, efektivitas dan 

produktifitas yang jelas diinginkan (Müller & Turner, 2007). Gaya kepemimpinan 

transformasional memberikan pengaruh positif pada kinerja dan sikap dari bawahan 

mereka (Risambessy, Swasto, Thoyib, & Astuti, 2012). Supervisior membeirkan 

motivasi kerja yang menimbulkan semangat atau mendorong bawahannya untuk 

bekerja lebih baik yang disesuaikan dengan kebutuhkan mereka. Kepemimpinan 

transformasional berkaitan dengan efek yang diberikan pemimpin pada karyawannya, 

dimana karyawan mempercayakan pemimpin, mengagumi, memiliki kesetiaan dan 

rasa hormat pada pemimpin serta termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik 

dari apa yang diarahkan oleh pemimpin (Avolio, 1999).  

Pertimbangan semua aspek karakeristik kepemimpinan transformasional 

(Northouse, 2001) adalah; pemimpin memberdayakan pengikut untuk melakukan yang 

terbaik untuk organisasi, memiliki peran yang kuat dengan value yang tinggi, 

mendengarkan semua sudut pandang untuk mengembangkan semangat kerjasama, 

bertindak sebagai agen perubahan dalam organisasi dengan menetapkan conoh 

bagaimana untuk memulai dan menetapkan perubahan, dan yang terakhir membantu 
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organisasi melalui organg liain dengan memberikan kontribusi kepada organisasi. Hal 

ini menunjukan seorang supervisior yang berarti seorang penguna strategi dalam  

mengatur bawahannya dengan motif menginspirasi dan meningkatkan potensi 

karyawan. Salah satu cara yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan 

kinerja, untuk memotivasi dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah melalui 

kompensasi (Mathis & Jackson, 2011)  

Selain pemimpin atau supervisior sebagai seorang yang dapat memotivasi 

karyawan untuk dapat bekerja sesuati dengan tujuan perusaan. Tingkat kepuasan kerja 

karyawan juga dipengaruhi oleh perolehan kompensasi finansial yang diberikan 

perusahaan. Karyawan mempergunakan gaji mereka untuk memenuhi kebutuhan 

sehari – hari. Mondy (2008), menafsirkan kompensasi sebagai semua total imbalan 

yang diterima oleh karyawan sebagai ganti dari jasa yang telah diberikan kepada 

organisasi.Semakin besar kompensasi yang merea dapat mereka akan lebih merasa 

puas dengan pekerjaan mereka dan juga menguntungkan bagi sisi perusahaan. Hal ini 

dibenarkan dengan teori dari Mathis & Jackson (2011) yang menyebutkan salah satu 

cara yang digunakan oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja, untuk memotivasi 

dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan adalah dengan kompensasi. Pemberian 

kompensasi akan meningkatkan kinerja kerja karyawan , kompensasi yang berarti 

semua remunerasi yang diterima oleh pekerja atau timbul dari pekerjaan mereka 

(Dessler, 2003). Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih keras agar dapat 

peluang menempati posisi kerja yang lebih baik lagi dengan penyesuaian gaji sesuai 

level pekerjaan. 
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Tukamuhabwa, Ntayi, Muhwezi, Eyaa, & Saturday (2012) melakukan studi terbaru 

yang berjudul Menjelaskan Kinerja Outsourcing pada Bank – bank Komersial di 

Uganda mengatakan, kompensasi finansial sangat berpengaruh pada kinerja karyawan 

outsourcing di bank komersial di Uganda. Society for Human Resource Management 

(SHRM, 2010), telah mendefinisikan kompensasi sebagai pendekatan sistematis untuk 

memberikan nilai moneter kepada karyawan untuk pekerjaan yang mereka lakukan. 

Dapat dikatakan bahwa kompensasi adalah “lem” yang mengikat karyawan dan 

majikan dalam sektor yang terorganisir, ini lebih dalam bentuk kontrak atau dokumen 

yang saling mengikat yang merinci persis berapa yang harus dibayarkan kepada 

karyawan dan komponen paket kompensasi  (www.managementstudyguide.com, 

22/03/14). 

Berdasarkan uraian  diatas, hal ini menarik untuk diteliti sehingga skripsi ini di 

berikan judul Peningkatan Kinerja Karyawan Berdasarkan Faktor-Faktor 

Kepuasan Kerja Pada Karyawan Frontliner. Penelitian akan dilakukan PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Area Jakarta Selatan. 

1.2 Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah dan mudah dipahami 

sesuai dengan tujuan penelitian dan pembahasan. Peneliti akan membahas mengenai 

masalah Kinerja pada karawan yang memiliki dampak yang cukup serius. Oleh karena 

itu, peneliti membatasi masalah yang akan diteliti agar dapat lebih mudah mencapai 

tujuan penelitian.  
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Penelitian ini fokus pada Kepemimpinan Transformasional dan Kompensasi 

Finansial yang menjadi faktor terjadinya kepuasan kerja karyawan sehingga memiliki 

dampak pada Kinerja karyawan tetap dibagian frontliner BRI area Jakarta Selatan. 

Penelitian hanya dilakukan pada karyawan frontliner yang terdiri dari Customer 

Service dan Teller. Divisi frontliner berada pada bagian depan perusahaan maka 

frontliner menjadi cerminan penilaian pelayanan suatu bank dan juga sebagai jembatan 

penghubung antara perusahaan dan nasabah. Gaya kepemimpinan memiliki ciri khas 

yang membedakan seorang pemimpin dengan pemimpin lainnya untuk menggerakkan 

karyawan menyelesaikan pekerjaan supaya pencapaian hasil kerja menjadi maksimal. 

Setelah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan perusahaan, perusahaan perlu 

memberikan kompensasi finansial yang merupakan sistem timbal balik dari perusahaan 

pada karyawan sebagai bentuk terimakasih atas kinerja yang diberikan pada 

perusahaan. Pemberian kompensasi biasanya disesuaikan dengan beban kerja yang 

diberikan perusahaan pada karyawan, apabila pemberian kompensasi tidak sesuai 

dengan beban kerja mereka akan merasa tidak puas. Jika karyawan merasa tidak puas 

dengan sistem timbal balik antara perusahaan dan karyawan, kinerja yang diberikan 

akan kurang berkualitas hal ini akan berdampak langsung pada bank karena nasabah 

tidak terbantu dan akhirnya membandingkan dengan bank lain dan beralih pada 

pelayanan bank lain yang lebih baik. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah yang ditemukan untuk dibuktikan 

kebenarannya. Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti menentukan masalah yang akan diteliti yaitu: 

1. Apakah Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Kerja? 

2. Apakah Kompensasi Finansial berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja? 

3. Apakah Kepuasan Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja? 

4. Apakah Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhada Kinerja? 

5. Apakah Kompensasi Finansial berpengaruh positif terhadap Kinerja? 

1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui dan menganalisis bahwa Kepemimpinan Transformasional pengaruh 

positif terhadap Kepuasan Kerja pada karyawan frontliner di PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk.. 

2. Mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Kompensasi Finansial memiliki 

pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja pada karyawan frontliner di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. area Jakarta Selatan. 

3. Mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Kepuasan Kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap Kinerja pada karyawan frontliner di PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. area Jakarta Selatan. 
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4. Mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Kepemimpinan Transformasional 

memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja pada karyawan frontliner di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. area Jakarta Selatan. 

5. Mengetahui dan menganalisis bahwa variabel Kompensasi Finansial memiliki 

pengaruh positif terhadap Kinerja pada karyawan frontliner di PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. area Jakarta Selatan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi pihak–pihak yang 

terkait: 

1. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia Area Jakata Selatan, penelitian ini dapat 

memberikan informasi yang dapat di gunakan sebagai bahan untuk 

mengevaluasi guna meningkatkan kinerja para karyawan 

2. Bagi penulis, sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam 

penelitian sehingga dapat menerapkan ilmu yang di peroleh dalam perkuliahan 

pada keadaan yang sebenarnya dalam lapangan kerja. 

3. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengadakan 

penelitian lanjutan tentang masalah manajemen sumber daya manusia di masa 

menadatang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan di maksudkan untuk lebih mempermudah penyampaian 

informasi berdasarkan aturan yang logis dan penelitian yang dilakukan serta 
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memberikan gambaran mengenai apa yang diuraikan dalam penulisan ini. Skripsi ini 

dibagi menjadi lima bab, yang terdiri dari : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini memuat latar belakang yang merupakan alasan pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuam, manfaat peneliitian dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini mengenalkan teori – teori yang di gunakan sebagai landasan 

penelitian dalam pembahasan masalah, dan uraian tentang pembahasan 

kerangka pemikiran dan bagian kerangka pemikiran. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini memuat uraian tenang rancanfan atau metodologi penelitian 

mengenai uji instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji model analisis. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan subjek penelitian secara singkat serta analisis dan 

pembatasan, yaitu penjelasan tentang informasi yang di hasilkan dalam 

pengelolaan data – data yang telah di kumpulkan berdasarkan uji 

instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, uji 
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multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji model analisis. 

Metode yang di gunakan berdasarkan teori dasar. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil dari 

analisis dan pembahasan, berikut masukan dan saran – saran yang dapat 

diberikan serta di harapkan memberi manfaat bagi para manajer 

perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu bidang manajemen yang khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi perusahaan. Unsur 

MSDM adalah manusia yang merupakan tenaga kerja pada perusahaan. Dengan 

demikian, fokus yang dipelajari MSDM hanyalah masalah yang berhubungan dengan 

tenaga kerja manusia saja.  

Menurut Mathis & Jackson (2011), Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

rancangan sistem-sistem formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan 

penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan 

organisasional. Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan 

sekalipun perusaahan tersebut merupakan perusahaan nirlaba yang hanya mempunyai 

karyawan yang sedikit karena setiap karyawan tersebut harus dibayar, yang berarti 

dibutuhkan sebuah kompensasi yang baik dan sah (Mathis & Jackson, 2011). 

Setiap karyawan yang dimiliki oleh perusahaan perlu direkrut, diseleksi, dilatih, 

dan diatur. Manajemen harus mempunyai perencanaan  

yang memadahi untuk mengelola sumber daya manusia yang dimilikinya sehingga 

dapat bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan (Snell & Bohlander, 2007).  
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Menurut Veithzal Rivai (2009) MSDM merupakan salah satu bidang dari 

manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, dan pengendalian. Proses ini terdapat fungsi atau bidang produksi, 

pemasaran, keuangan maupun kepegawaian.  

Edwin B. Flippo (2003) mengemukakan bahwa manajemen personalia 

merupakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,dan pengawasan dari pada 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan 

sumber daya manusia ke suatu titik akhir dimana tujuan-tujuan perorangan, organisasi 

dan masyarakat (Dachnihapsari, 2014). 

Menurut Mondy (2008), terdapat lima area fungsional yamg dikaitkan dengan 

Manajemen Sumber Daya Manusia yang efektif, yaitu: 

1. Penyediaan Staf (staffing) 

2. Penyediaan Staf (staffing) merupakan proses yang menjamin suatu organisasi untuk 

selalu memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan keahlian-keahlian yang 

memadai dalam pekerjaan-pekerjaan yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pengembangan SDM adalah fungsi MSDM utama yang tidak hanya terdiri atas 

pelatihan dan pengembangan namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan 

pengembangan karier individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan 

penilaian kinerja. 
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4. Kompensasi 

Kompensasi mencakup semua imbalan total yang diberikan kepada para karyawan 

sebagai timbal balik untuk jasa mereka. 

5. Keselamatan dan Kesehatan 

Keselamatan adalah perlindungan bagi para karyawan dari luka-luka yang 

disebabkan kecelakaan-kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Kesehatan 

adalah bebasnya para karyawan dari sakit secara fisik atau emosi. 

6. Hubungan Kekaryawanan dan Perburuhan 

Bisnis diwajibkan oleh hukum untuk mengakui serikat buruh dan tawar-menawar 

dengan itikad baik jika karyawan perusahaan ingin serikat buruh untuk mewakili 

mereka. Di masa lalu, hubungan ini adalah cara yang diterima bagi banyak 

pengusaha, namun sebagian besar perusahaan saat ini lebih suka memiliki 

lingkungan serikat-bebas. 

2.1.2 Kepemimpinan Transformasional 

Saleem (2015) mengatakan, peran pemimpin dalam organisasi saat ini telah 

berubah dan keberhasilan dari setiap organisasi bergantung pada gaya kepemimpinan 

yang dipraktekkan oleh para pemimpin. Teori tersebut diperkuat dengan pernyataan 

Dale dan Fox (2008) bahwa atasan yang terlibat dalam gaya kepemimpinan yang 

mendukung, respect, mempercayai dan ramah lebih cenderung untuk berinteraksi 

dengan pegawai di tingkat profesional, emosional dan spiritual. 

Iqbal, Anawar, & Haider (2015) mengatakan kepemimpinan adalah kemampuan 

seorang manager untuk menginduksi bawahan untuk bekerja dengan keyakinan dan 
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semangat. Kepemimpinan juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk 

memmpengaruhi realisasi tujuan grup.  

Menurut Rivai (2004) terdapat beberapa fungsi dari kepemimpinan, yang 

mengatakan bahwa kepemimpinan adalah proses mengarahkan dan mempengaruhi 

aktivitas – aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. 

Untuk itu kepemimpinan pada hakekatnya adalah: 

a. Proses mempengaruhi atau memberi oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi. 

b. Seni mempengaruhi dan mengarahkan orang dengan cara kepatuhan, kepercayaan, 

kehormatan, dan kerjasama yang bersemangat dalam mencapai tujuan bersama. 

c. Kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan 

seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan melibatkan tiga 

hal yaitu: pemimpin, pengikut, dan situasi tertentu. 

d. Gaya dari pembawaan seorang individu didasarkan pada kombinasi kepercayaan, 

nilai – nilai dan preferensi, serta budaya organisasi dalam norma – norma yang 

mendorong sebuah gaya dan dapat berpengaruh pada pihak lain. Ada 3 kunci utama 

dalam teori kepemimpinan yang mempengaruhi gaya kepemimpinan – 

karakteristik kepemimpinan. 
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Gambar 2.1 Komponen Utama Kepemimpinan

 

Sumber : Yukl (2002) 

Berdasarkan gambar diatas, dalam kepemimpinan terdapat 3 komponen penting 

yang saling berkaitan. Kepemimpinan secara signifikan dipengaruhi oleh kemampuan 

atau ketidak mampuan seorang pemimpin yang disesuaikan oleh pengetahuannya 

dalam keterampilan dan kepribadiannya. Disesuaikan pula dengan keadaan 

(kemampuan atau ketidakmampuan) bawahan dalam mengerjakan pekerjaannya, hal 

ini penting untuk memotivasi karyawan untuk dapat bekerja lebih maksimal dengan 

dukungan lingkungan kerja. Pada kenyataannya mereka menentukan keberhasilan atau 

kegagalan dari kepemimpinan dalam setiap situasi yang spesifik. Maka, tugas dasar 

Karakteristik Pemimpin

• Ciri - ciri (Motif, Kepribadian, 
Nilai)

• Kepercayaan diri dan optimisme

• Keterampilan dan keahlian

• Perilaku

• Integrasi dan etika

• Atribusi tentang bawahan

Karakteristik Dari Situasi

• Jenis unit organisasi

• Ukuran Unit

• Posisi kekuasaan dan otoritas 
pemimpin

• Tugas struktur dan kompleksitas

• Tugas interprediksi

• Lingkungan ketidakpastian

• Dependens eksternal

Karakteristik Dari Bawahan

• Ciri - ciri (motif, kepribadian, nilai)

• Kepercayaan diri dan opinisme

• Keterampilan dan keahlian

• Atribusi tentang pemimpin

• Percaya pada pemimpin

• Tugas komitmen dan usaha

• Kepuasan dengan pemimpin dan 
pekerjan
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dari kepemimpinan adalah untuk menjaga keseimbangan antara komponen – 

komponen yang disebutkan diatas. 

Robins (2005) yang menyatakan hubungan antara atasan dan bawahan sangat 

penting, karena memiliki manfaat dalam hal efektivitas organisasi, pengembangan 

karir karyawan dan kesejahteraan. Hubungan antara atasan dan bawahan yang sehat 

dapat mempengaruhi pekerjaan dengan hasil yang positif. 

Kepemimpinan transformasional adalah pemimpin yang memotivasi karyawan 

untuk mencapai tujuan lebih daripada apa yang direncanakan di awalnya, ini berarti 

melampauui harapan (Javed, Jaffari, & Rahim, 2014). Menurut Subbak (1998), gaya 

kepemimpinan transformasional adalah cara pendekatan yang digunakan oleh 

pemimpin untuk mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Gaya 

kepemimpinan transformasional memiliki dampak yang tinggi pada karyawan dengan 

mengubah sikap dan kepercayaan diri karyawan, disaat yang bersamaan ini akan 

menguntungkan bagi perusahaan (Javed et al., 2014) 

(Bass et al., 2003) mengidentifikasikan empat dimensi kepemimpinan 

transformasional adalah sebagai berikut ; 

1. Pengaruh Ideal (Idealized Influence)  

Dalam dimensi ini, pemimpin bertindak sebagai panutan yang sangat dikagumi, 

dihormati dan di percaya oleh pengikut mereka. Pemimpin dengan pengaruh idel 

yang hebat besedia mengambil resiko dan konsisten daripada semena – mena 

dengan menunjukan standar perilaku etika dan moral. 
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2. Motivasi Insprasional(Inspirational Motivation) 

Motivasi inspirasional menujuk pada cara pemimpin memotivasi dan mengilhami 

para pengikut mereka untuk berkomitment untuk visi organisasi. Pemimpin yang 

menginspirasi dengan motivasi menumbuhkan semangat tim yang kuat sebagai 

sarana untuk anggota tim terkemuka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

3. Stimulasi Intelektual (Intellectual Stimulation) 

Stimulasi intelektual bersangkutan dengan peran pemimpin dalam merangsang 

inovasi dan kreativitas dalam diri pengikutnya dengan mempertanyakan asumsi – 

asumsi dan mendekati situasi lama dengan cara baru. Mereka selalu menyarankan 

pengikutnya untuk mencoba pendekatan atau metode baru untuk memecahkan 

masalah lama. 

4. Pertimbangan Perorangan (Individualized Consideration) 

Pertimbangan perorangan merujuk kepada perhatian khusus pemimpin terhadap 

kebutuhan masing – masing individu pengikut bedasarkan prestasi dan 

perkembangannya dengan bertindak sebagai pelatih atau mentor. 

2.1.3 Kompensasi Finansial 

Menurut Adeoye & Ziska (2014), kompensasi finanisal adalah kompensasi yag 

bersangkutan dengan imbalan finansial dan insentif. Kompensasi dapat membantu 

mencapai beberapa tujuan seperti membantu dalam kesempurnaan sumber daya 

manusia yang handal, menaikan kinerja, dan juga kepuasan kerja. Kompensasi juga 

dapat dikataan sebagai lem yang mengikat karyawan dan atasan dalam sektor yang 

terorganisir, untuk lebih lanjut dikondifikasi dalam bentuk kontrak atau dokumen 
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hukum yang saling mengikat dan merinci seberapa banyak yang harus dibayarkan 

kepada karyawan berserta komponen dari paket kompensasi (Yamoah, 2014). 

Menurut Schuller et al., (2011) pada prinsipnya kompensasi terbagi menjadi 

kompensasi intrinsik dan kompensasi ekstrinsik. Kompensasi intristik adalah 

kompensasi yang diterima oleh karyawan untuk diri mereka sendiri. Sedangkan 

kompensasi ekstrinsik mencangkup kompensasi langsung (direct compensation), 

kompensasi tidak langsung (indirect compensation) dan kompensasi non – moneter. 

Kompensasi langsung termasuk gaji pokok, tunjangan dan insentif. Kompensasi tidak 

langsung adalah jaminan sosial, asuransi, tunjangan pensiun, mengundurkan diri dan 

pergi untuk berlibur. Sementara kompensasi non moneter mencangkup jaminan 

keamanan, lingkungan yang baik, pengembangan diri, karir yang fleksibel, pengakuan 

dan pujian. 

Berikut ini adalah definisi dari kompensasi finansial dari para ahli: 

1. Menurut  Laan, Zain, Muis, & Idrus (2016), kompensasi finansial adalah bentuk 

yang meliputi gaji, pemberian intensif dan fasilitas seperti asuransi, tunjangan, 

pension dan lain-lain. 

2. Menurut Simamora (2004) kompensasi dalam bentuk finansial atau keuangan 

penting untuk karyawan, karena dengan kompensasi mereka langsung dapat 

memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan fisiologi. 

3. Menurut Mondy (2008) kompensasi finansial adalah bayaran yang diterima 

seseorang dalam bentuk gaji, komisi, dan bonus. 
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4. Menurut Sunyoto (2012) kompensasi finansial adalah sesuatu yang doterima oleh 

karyawan dalam bentuk seperti gaji, upah, bonus, premi, tunjangan hari raya, 

tunjangan hari tua, pengobatan atau jaminan kesehatan, asuransi dan lain – lain 

yang sejenis dibayarkan oleh organisasi. 

Berdasarkan definisi dari kompensasi diatas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi 

adalah hal – hal yang seharusnya diterima oleh karyawan atas apa yang mereka lakukan 

untuk perusahaan sebagai timbal balik. 

Perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri sebelum memberikan kompensasi 

pada karyawan. Tidak lain dalam faktor ini menjadi tantangan bagi organisasi dalam 

memberi kebijakan yang paling bijaksana dalam pemberian kopensasi untuk karyawan. 

berikut ini adalah faktor – faktor pemberian kompensasi menurut Hasibuan, (2011): 

1. Penawaran dan Permintaan. 

Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak daripada lowongan pekerjaan 

(permintaan) maka kompensasi relatif lebih kecil. Sebaliknya jika pencari kerja 

lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan maka kompensasi relatif lebih besar. 

2. Kemampuan dan Kesediaan Perusahaan. 

Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, 

maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan 

dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka kompensasi relatif kecil. 
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3. Serikat Buruh/Organisasi Karyawan. 

Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat kompensasi semakin 

besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh maka 

tingkat kompensasi relatif kecil. 

4. Produktivitas Kerja Karyawan. 

Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka kompensasi akan semakin 

besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit maka 

kompensasinya kecil. 

5. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres. 

Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres menetapkan besarnya batas 

upah/balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya 

pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya balas jasa bagi 

karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dari tindakan 

sewenang-wenang. 

6. Biaya Hidup. 

Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat kompensasi/upah semakin 

besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di daerah itu rendah maka tingkat 

kompensasi/upah relatif kecil. Seperti tingkat upah di Jakarta lebih besar dari di 

Bandung, karena tingkat biaya hidup di Jakarta lebih besar daripada di Bandung. 

7. Posisi Jabatan Karyawan. 

Karyawan yang menduduki jabatan lebih tinggi akan menerima gaji/kompensasi 

lebih besar. Sebaliknya karyawan yang menduduki jabatan yang lebih rendah akan 

memperoleh gaji/kompensasi yang kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang 
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mendapat kewenangan dan tanggung jawab yang besar harus mendapatkan 

gaji/kompensasi yang lebih besar pula. 

8. Pendidikan dan Pengalaman Kerja. 

Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka gaji/balas 

jasanya akan semakin besar, karena kecakapan serta keterampilannya lebih baik. 

Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan pengalaman kerja yang 

kurang maka tingkat gaji/kompensasinya kecil. 

9. Kondisi Perekonomian Nasional. 

Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) maka tingkat 

upah/kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati kondisi full 

employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang maju (depresi) maka 

tingkat upah rendah, karena terdapat banyak penganggur (unemployment). 

Menuru Simamora (2004 : 445) terdapat beberapa indikator yang dimiliki 

kompensasi finansial diantaranya :  

1. Upah dan Gaji  

Upah biasanya berhubungan dengan tarif gaji per jam. Upah merupakan basis 

bayaran yang kerap kali digunakan bagi pekerja-pekerja produksi dan 

pemeliharaan. Gaji umumnya berlaku untuk tarif bayaran mingguan, bulanan, atau 

tahunan. 

2. Insentif 

Insentif adalah tambahan kompensasi di atas atau di luar gaji atau upah yang 

diberikan oleh organisasi. 
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3. Tunjangan 

Contoh-contoh tunjangan adalah asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang 

ditanggung perusahaan, program pension, dan tunjangan lainnya yang berkaitan 

dengan hubungan kepegawaian. 

4. Fasilitas 

Contoh-contoh fasilitas adalah kenikmatan/fasilitas seperti mobil perusahaan, 

keanggotaan klub, tempat parkir khusus, atau akses ke pesawat perusahaan yang 

diperoleh karyawan. Fasilitas dapat mewakili jumlah substansial dari kompensasi, 

terutama bagi eksekutif yang dibayar mahal. 

2.1.4 Kepuasan Kerja 

Sikap positif dan menguntungan terhadap pekerjaan menunjukan kepuasan kerja 

(Yamoah, 2014). Sikap negatif dan tidak menguntungkan terhadap pekerjaan 

menunjukan ketidakpuasan kerja. Definisi semangat merupakan kesamaan dari 

kepuasan kerja.  Menurut Martoyo (2000), kepuasan kerja adalah penilaian dari pekerja 

tentang seberapa jauh pekerjaannya secara keseluruhan dapat memuaskan 

kebutuhannya. Kepuasan kerja menjadi faktor-faktor khusus pada pekerjaan, 

penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja. Kepuasan kerja adalah 

sikap umum pekerja tentang pekerjaan yang dilakukan, karena pada umumnya apabila 

seseorang membahas tentang sikap pegawai, maka yang dimaksud adalah kepuasan 

kerja. 

Kepuasan kerja terjadi apabila kebutuhan-kebutuhan individu sudah terpenuhi dan 

terkait dengan derajat kesukaan dan ketidaksukaan karyawan. Hal ini merupakan sikap 
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umum yang dimiliki oleh karyawan yang erat kaitannya dengan imbalan yang mereka 

yakini akan diterima setelah melakukan sebuah pengorbanan (Robins, 2003).  

Berikut ini adalah definisi kepuasan kerja dari beberapa ahli: 

1. Huang, Liu, & Hospital (2012), mendefinisikan kepuasan kerja sebagai : 

kesenjangan antara realisasi dan harapan penghasilan dibandingkan dengan  

pegawai terkait dengan yang lain pada kenaikan gaji dan promosi menurut rasio 

pengabdian dan pengasilan mereka. 

2. Menurut Bakotić, Babić, & Graduate Student (2013), kepuasan kerja adalah rasa 

nyaman dan pengalaman positif yang dimiliki karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya. 

3. Akehurst, Comeche, & Galindo (2009)mengatakan kepuasan kerja adalah 

kombinasi perasaan dan keyakinan bahwa pekerjaan terus berhubungan dengan 

pekerjaan mereka saat ini. 

4. Menurut Khalil (2013), kepuasan kerja adalah keadaan menyenangkan yang 

emosional yang dihasilkan dari evaluasi pekerjaan seseorang seperti mencapai atau 

menyederhanakan dari pencapaian nilai – nilai dari kaya seseorang. 

5. Menurut Luthans (2006), “kepuasan kerja adalah keadaaan emosi yang 

menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian pekerjaan seseorang atau 

pengalaman kerja” 

6. Menurut Hanaysha et al. (2012) kepuasan kerja adalah indeks efisiensi penting 

untuk pembelajaran pada organisasi seperti kepuasan memiliki dampak signifikan 

pada sikap perilaku dan pekerjaan karyawan secara tidak langsung. 
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7. Menurut Singh  (2013), kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup, 

sejumlah kesenangan atau kepuasan yang terkait dengan pekerjaan yang juga 

termasuk dalam respon emosional untuk pekerjaan 

Menurut Singh dan Jain (2013) ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

tingkat kepuasan kerja seseorang. Berikut adalah faktor – faktor yang mempengaruhi 

kepuasan kerja : 

1. Kebijakan Kompensasi dan Tunjangan 

Kompensasi dapat digambarkan sebagai sejumlah imbalan yang diharapkan 

seorang pekerja dari pekerjaan mereka. karyawan harus puas dengan paket gaji 

yang kompetitif daripada membandingkan jumlah yang mereka dapat dengan 

pegawai lainnya pada industri yang sama. Perasaan puas dirasakan ketika 

perolehan imbalan adil dan merata. Berikut adalah beberapa kategori dalam 

variabel ini : 

a. Gaji atau upah. 

b. Bonus. 

c. Insentif seperti tunjangan medis, tunjangan pendidikan dll. 

2. Keamanan Kerja 

Keamanan kerja adalah ketika seorang karyawan mendapat kepastian atau 

keyakinan bahwa mereka akan tetap bekerja untuk pekerjaan mereka saat ini. 

Karyawan dengan tingkat keamanan kerja yang tinggi memiliki probabilitas yang 

rendah untuk merasa kehingan pekerjaan mereka dalam waktu dekat. Keamanan 
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kerja juga dipengaruhi oleh kinerja seseorang, kebehasilan bisnis dan lingkungan 

ekonomi saat ini. 

3. Kondisi Kerja 

Karyawan akan sangat termotivasi dengan kondisi kerja yang baik karena mereka 

memberikan perasaan aman, nyaman dan memotivasi. Sebaliknya ketika kondisi 

kerja yang buruk akan membawa rasa khawatir akan kesehatan pada karyawan. 

Semakin nyaman lingkungan kerja karyawan akan lebih produktif. Berikut adalah 

ketegori dalam kondisi kerja yang berpengaruh pada kepuasan kerja : 

a. Merasa nyaman dan aman di lingkungan kerja. 

b. Alat dan peralatan. 

c. Metode kerja. 

d. Adanya security dan fasilitas parkir. 

e. Memiliki ventilasi yang baik dengan lampu kipas, dan pendingan udara (air 

conditioning) 

f. Kantor yang rapi dan bersih, terdapat tempat untuk beristirahat dan toilet. 

4. Otoritas Hubungan Dengan Superior 

Hubungan kerja yang baik dengan atasan Anda penting, pada setiap tahap 

karyawan membutuhkan masukan, kritik konstruktif, dan pemahaman umum. 

Berikut kategori yang terkait : 

a. Hubungan langsung dengan supervisior. 

b. Hubungan antara karyawan dan manajer senior. 

c. Perlakuan untuk karyawan. 
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5. Promosi dan Pengembangan Karir 

Promosi dapat dianggap sebagai balas jasa atas pencapaian dalam hidup. Promosi 

itu menjanjikan dan memberikan bayaran lebih, tanggung jawab yang lebih 

besar,otoritas,  mandiri, dan juga status yang lebih. Kesempatan promosi 

menentukan kepuasan kerja pada karyawan, poin yang terkait adalah : 

a. Kesempatan untuk dipromosikan. 

b. Kesempatan yang sama untuk tumbuh tidak perduli laki – laki atau perempuan. 

c. Program pelatihan. 

d. Kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan. 

6. Gaya Kepemimpinan 

Tingkat kepuasan kerja dapat ditentukan oleh gaya kepemimpinan. Kepuasan 

karyawan sangat meningkat dengan gaya kepemimpinan yang demokrasi. 

Pemimpin yang demokrasi meningkatkan persahabatan, rasa hormat, kehangatan 

hubungan antara karyawan. Sebaliknya, karyawan yang bekerja dibawah pemimpin 

otoriter dan diktatorial memiliki tingkat kepuasan kerja yang rendah. 

7. Kelompok Kerja 

Keinginan alami bagi manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. sehingga  

keberadaan kelompok dalam organisasi adalah sebuah hal umum yang diamati. 

Kelompok kerja memiliki dampak yang besar bagi kepuasan kerja karyawan. 

Kategori dalam kelompok kerja meliputi : 

a. Hubungan dengan anggota grup. 

b. Dinamika grup. 

c. Kekompakan grup. 
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d. Saling membutuhkan untuk bekerja sama. 

8. Kepribadi yang Bervariasi 

Kepribadi menjadi salah satu fakor yang banyak membantu dalam memotivasi dan 

dengan faktor kepribadian karyawan dapat bekerja secara efektif dan efisien. 

Kepuasan karyawan dapat terkait dengan faktor psikologis. Karena, jumlah 

variabel keperibadian menentukan kepuasan kerja karyawan. terdapat lima variabel 

yang terkait dalam keperibadian yaitu keperibadian seseorang itu sendiri, harapan, 

usia, pendidikan dan perbedaan jenis kelamin. 

9. Faktor lain 

Ada beberapa variabel penting yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

sebagai berikut : 

a. Keluarnya anggota grup, karena sudah dianggap sebagai bagian dari keluarga. 

b. Dorongan dan timbal balik. 

c. Penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk melakukan pekerjaan. 

2.1.5 Kinerja 

Menurut Hasibuan (2002) kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Kinerja merupakan sebuah hal 

penting yang ada dalam perusahaan atau organisasi. Dengan kinerja pencapaian tujuan 

perusahaan dapat di pastikan kapan/ waktu nya dapat di prediksikan. Perlu diperhatikan 

proses penilaian kinerja/ prestasi kerja karyawan secara baik dan benar, ketika 

perusahaan dapat menilai pekerjaan mereka dengan baik dan benar karyawan akan 
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merasa terhargai dengan pekerjaan mereka. Sehingga karyawan akan termotivasi untuk 

memberikan hasil yang lebih biak. 

Berikut ini adalah beberapa definisi dari para ahli, sebagai berikut: 

1. Menurut Mathis & Jackson, (2011), menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya 

adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh karyawan yang memiliki unsur 

seperti mencangkup kualitas dari hasil kerja, ketepatan waktu, kehadiran dan 

kemampuan bekerja sama. 

2. Menurut Mamik, Apriantoro, & Luthfiyah (2016), kinerja adalah istilah umum 

yang digunakan untuk beberapa atau semua tindakah organisasi dalam periode 

yang berhubungan dengan sejumlah standar seperti biaya pada masa lalu atau 

proyeksi yang berdasarkan efisiensi, akuntabilitas atau akuntabilitas manajemen. 

3. Menurut Mamik et al. (2016) kinerja menacu pada tingkatan dari pencapaian tugas 

yang membentuk sebuah karya dari karyawan, mencerminkan tingkatan kerja 

karyawan apakah memenuhi persyaratan kerja. 

4. Simamora (2004) menyatakan bahwa kinerja ata prestasi kerja (kinerja) ditafsirkan 

sebagai ekspresi kemampuan berdasarkan pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

motivasi dalam memproduksi sesuatu. 

5. Menurut Dessler (2006) mengatakan kinerja adalah proses mengonsolidasi 

penetapan tujuan, penilaian dan pengembangan kinerja ke dalam satu sistem 

tunggal bersama yang bertujuan untuk memastikan kinerja karyawan mendukung 

tujuan strategi perusahaan. 
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Faktanya dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan, terdapat beberapa hal yang 

dapat mempengaruhi besarnya keinginan atau ketidakmauan seseorang dalam bekerja. 

Gibson (2000) menulis bahwa ada tiga faktor yang memiliki pengaruh kepada kinerja, 

yaitu : 

1. Faktor Individu 

Kemampuan, keterampilan, latar belakang keluarga pengalaman kerja, tingkat 

sosial dan demografi. 

2. Faktor Psikologis 

Presepsi, peranan, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan kerja. 

3. Faktor Organisasi  

Struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan dan sistem imbalan.  

Perusahaan memiliki Standar Operasional Prosedur atau SOP yang pada 

hakekatnya, setiap karyawan harus bekerja sesuai dengan standar yang berlaku dalam 

perusahaan tersebut. Menurut Rivai (2004) yang menjadi kriteria penilaian kerja, yaitu: 

1. Yang dapat berfungsi sebagai penilai dalam penilaian kinerja yaitu atasan (atasan 

langsung, atasan tidak langsung) dan bawahan langsung (jika karyawan yang 

dinilai mempunyai bawahan langsung). 

2. Pada umumnya karyawan hanya dinilai oleh atasannya. Penilaian oleh rekan dan 

oleh bawahan tidak pernah dilaksanakan kecuali untuk keperluan riset. 

3. Untuk menghindari atau meringankan keadaan ketergantungan tersebut dilakukan 

beberapa usaha lain dengan mengadakan penilaian kinerja terbuka atau dengan 

menambah jumlah atasan yang menilai kenerja karyawan. 
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2.5.1.1 Pengukuran Kinerja 

Perusahaan diharuskan untuk secara objektif dan akurat mengevaluasi karyawan. 

Pengukuran kinerja dapat berfungsi sebagai target atau sasaran, sebagai aktifitas 

pengukuran standar dan sebagai informasi yang dapat digunakan para pegawai, dalam 

mengarahkan usaha-usaha mereka melalui serangkaian prioritas tertentu (Atman, 

Chan, & Yuhelmi, 2014). 

Menurut Sunyoto (2012) kriteria untuk menilai kinerja karyawan adalah: 

1. Kualitas pekerjaan yaitu proses atau hasil dari ketelitian dalam melaksanakan 

pekerjaan kesempurnaan pekerjaan itu sendiri. 

2. Kuantitas pekerjaan adalah jumlah pekerjaan yang dihasilkan atau dilakukan dan 

ditandakan seperti nilai uang, jumlah barang, atau jumlah kegiatan yang telah 

dikerjakan dan dilaksanakan. 

3. Sikap merupakan seberapa jauh tanggung jawab mereka terhadap sesama teman, 

atasan dan penyelesaian pekerjaan. 

2.5.1.2 Masalah-masalah Dalam Penilaian Kinerja 

Para penyelia seringkali tidak berhasil untuk meredam emosi dalam menilai 

prestasi kinerja karyawan, hal ini menyebabkan penilaian menjadi bias. Bias adalah 

distorsi pengukuran yang tidak akurat, bias ini mungkin terjadi akibat ukuran-ukuran 

yang digunakan bersifat subjektif Rivai (2004). Berbagai bias yang umum terjadi 

adalah : 
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1. Kendala Hukum Legal 

Penilaian kinerja haruslah bebas dari diskriminasi tidak sah atau tidak legal, apapun 

format penilai kinerja yang digunakan departemen SDM harus sah dan dapat 

dipercaya. Jika hal tersebut tidak dipenuhi, keputusan penempatan mungkin 

ditentang sebab melanggar hukum ketenagakerjaan dan hukum lainnya. Oleh 

karena itu, setiap keputusan hendaknya objektif dan sesuai dengan hukum. 

2. Bias oleh penilai (penyelia) 

Setiap masalah yang didasarkan pada ukuran subjektif adalah peluang terjadinya 

bias. Bentuk-bentuk bias yang umumnya terjadi adalah : 

a. Hallo Effect. 

Terjadi ketika penilai (penyelia) mempunyai emosi tertentu yang 

mempengaruhi pengukuran kinerja baik dalam artian positif maupun negatif 

terhadap seseorang karyawan yang dinilainya. 

b. Kesalahan kecendrungan terpusat. 

Beberapa penilai tidak suka menempatkan karyawan ke posisi ekstrim dalam 

arti ada karyawan yang dinilai sangat positif atau sangat negatif, yang berakhir 

kepada keputusan penilai yang menilai karyawan secara rata-rata. 

c. Bias karena terlalu lunak dan terlalu keras. 

Bias yang terjadi karena terlalu lunak menyebabkan penilai cenderung begitu 

mudah dalam mengevaluasi karyawan, sehingga penilai melihat semua kinerja 

karyawannya bagus dan menilainya dengan baik. Sedangkan bias yang keras 

adalah kebalikannya, yang menyebabkan penilai tersebut seolah ‘hakim’ bagi 

karyawan yang dinilainya. 
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d. Bias karena penyimpangan lintas budaya. 

Terjadi ketika seorang penilai diharuskan untuk menilai dari karyawan yang 

berbeda kulturnya, mereka mungkin menerapkan budayanya terhadap 

karyawan tersebut. 

e. Prasangka pribadi. 

Sikap tidak suka seseorang penilai terhadap sekelompok orang tertentu dapat 

mengaburkan hasil penilaian seorang karyawan. 

f. Pengaruh kesan terakhir. 

Terjadi ketika penilai hanya mengingat kesan terakhir tentang apa yang 

dilakukan oleh karyawan yang dinilainya walaupun tidak ada hubungan dengan 

kinerjanya. 

3. Mengurangi Bias penilaian 

Bias penilaian dapat dikurangi melalui standart penilaian dinyatakan secara jelas, 

pelatihan, umpan balik, dan pemilihan teknik penilaian kinerja yang sesuai . 

Pelatihan untuk penilaian perlu melibatkan tiga hal berikut: 

a. Penyimpangan dan penyebab mereka harus diterangkan 

b. Peran penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terhadap karyawan 

c. Dengan bantuan departemen SDM menemukan dan menggunakan teknik 

penilaian yang dipandang paling tepat. 

2.5.1.3 Tujuan evaluasi kinerja 

Menurut Ivancevich (2003) untuk mempertahankan, meningkatkan serta menilai 

kinerja karyawan perlunya diadakan evaluasi kinerja oleh atasan agar tujuan 
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perusahaan dapat tercapai. Oleh karena itu dirancang dengan baik sistem evaluasi, 

dengan tujuan sebagi berikut: 

1. Pengembangan: untuk menentukan karyawan mana yang membutuhkan lebih 

banyak pelatihan dan dapat mengevaluasi hasil program pelatihan untuk membantu 

karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. 

2. Motivasi: dapat mendorong inisiatif, mengembangkan rasa tanggung jawab dan 

merangsang upaya untuk tampil lebih baik. 

3. Sumber daya manusia dan perencanaan kerja: dapat berfungsi sebagai masukan 

evaluasi untuk keterampilan persediaan dan perencanaan sumber daya manusia. 

4. Komunikasi: dapat berfungsi sebagai dasar untuk diskusi yang sedang berlangsung 

antara atasan dan bawahan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. 

Melalui interaksi dan proses umpan balik yang efektif, para pihak dapat mengenal 

lebih baik. 

5. Kepatuhan hukum: dapat berfungsi sebagai alasan dipertanggung jawabkan secara 

hukum untuk promosi, transfer, imbalan dan pemutusan hubungan kerja. 

6. Penelitian HRM: dapat digunakan untuk memvalidasi alat seleksi seperti pengujian 

program. 

2.5.1.4 Mengukur Kinerja Karyawan 

(Bangun, 2012) mendefinisikan dalam mengukur kinerja karyawan terdapat 

beberapa komponen di dalamnya : 

1. Jumlah pekerjaan. Dimensi ini menunjukan jumlah pekerjaan yang dihasilkan 

individu atau kelompok sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan. 

Peningkatan Kinerja..., Istiana Shara, Ma.-IBS, 2017



36 

 

Indonesia Banking School 

 

2. Kualitas pekerjaan. Setiap dalam perusahaan harus memennuhi persyaratan 

tertentu untuk dapat menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu 

pekerjaan tertentu. 

3. Ketepatan waktu. Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda untuk 

setiap jenis pekerjaan tertentu harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki 

ketergantungan atas pekerjaan yang lainnya. 

4. Kehadiran. Suatu jenis pekerjaan tentunya menuntut kehadiran karyawan dalam 

mengerjakannya sesuai waktu yang ditentukan. 

5. Kemampuan kerja sama. Tidak semua pekerja dapat diselesaikan oleh satu 

karyawan saja. Untuk jenis pekerjaan tertentu mungkin harus diselesaikan oleh dua 

orang karyawan atau lebih, sehingga kerjasama antar karyawan sangat dibutuhkan. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

(Belonio, 2003) 

The Effect Of 

Leadership Style 

On Employee 

Satisfaction And 

Performance Of 

Bank Employees 

In Bangkok 

Kepemimpinan 

transaksional, 

kepemimpinan 

transformasional, 

kepemimpinan 

laissez-fair kepuasan 

karyawan, kinerja 

Kepemimpinan transformasional 

dianggap memiliki efek positif pada 

aspek kepuasan kerja. kepuasan 

karyawan dianggap memiliki efek 

positif pada berbagai aspek kinerja 

karyawan. ditemukan bahwa 

pemimpin dan manajer 

menggabungkan berbagai gaya 

kepemimpinan yang diidentifikasi 

dalam  makalah penelitian yang 

menghasilkan hasil positif saat 

pemberian tugas kepemimpinan 

mereka. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

Nama Peneliti Judul Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian 

Long, Yusof, 

Kowang, & Heng 

(2014) 

The Impact of 

Transformational 

Leadership Style on 

Job Satisfaction 

Transformational 

leadership and job 

satisfaction 

Dalam penelitian ini peneliti 

menemukan satu dari empat 

karakteristik kepemimpinan 

transformasional yang ditemukan 

memiliki hubungan yang signifikan 

dengan kepuasan kerja. 

Yaseen (2013) 

Effect of 

Compensation 

Factors on 

Employee 

Satisfaction- A 

Study of Doctor‟s 

Dissatisfaction in 

Punjab 

Kompensasi 

finansial dan 

kepuasan kerja 

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

kompensasi memiliki pengaruh pada 

kepuasan kerja karyawan. 

Risambessy, Swasto, 

Thoyib, & Astuti 

(2012) 

The Influence of 

Transformational 

Leadership Style, 

Motivation, Burnout 

towards Job 

Satisfaction and 

Employee 

Performance 

Transformational 

Leadership Style, 

Motivation, 

Burnout, Job 

Satisfaction and 

Employee 

Performance 

Di dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa kepemimpinan memiliki 

pengaruh signifikan dan positif kepada 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

kepuasan kerja memiliki efek positif 

dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Sopiah (2013) 

The Effect of 

Compensation 

toward Job 

Satisfaction and Job 

Performance of 

Outsourcing 

Employees of Syariah 

Banks in Malang 

Indonesai 

Kompensasi 

finansial, 

kompensasi 

nonfinansial 

kepuasan kerja, 

kinerja karyawan 

Pemberian kompensasi keuangan dan 

non finansial dianggap sebagai tingkat 

kepuasan, cukup puas dan sangat puas. 

Kompensasi finansial berpengaruh 

signifikan positif pada kepuasan kerja. 

dan kompensasi finansial berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja 

karyawan secara langsung. 
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2.3 Pengembangan Hipotesis 

2.3.1 Hubungan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja 

Erkutlu & Chafra (2006)  mendeskripsikan bahwa pemimpin memiliki pengaruh 

langsung pada kepuasan kerja karyawan. Vidianingtyas & Putri (2014) dan Çetin, 

Karabay, & Efe (2012) menjelaskan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh yang 

kuat pada kepuasan kerja karyawan.  

Kepemimpinan transformasional memainkan peran penting bagi pengembangan 

dan merangsang kepemimpinan dalam perusahaan, terciptanya pengetahuan dan 

penerapan pengetahuan dalam perusahaan. Pemimpin transformasi memiliki visi 

interaktif dan secara maksimum memperhatikan kominikasi yang efektif dan membagi 

nilai (value) untuk mendorong lingkungan membentuk tim yang inovatif dan 

memberikan kepuasan pada karyawan dalam proses pencapaian tujuan perusahaan. 

Menurut Bushra et al. (2011) kepemimpinan transformasi memiliki sifat yang 

mendukung, produktif dan inovatif. Emmanuel dan Hassan (2015) komponen dari 

kepemimpinan transformasional seperti karisma, pertimbangan perorangan, stimulasi 

intelektual positif adalah pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi kepuasan 

kerja karyawan. 

H01 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh positif terhadap 

Kepuasan  Kerja. 

Ha1 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kepuasan 

Kerja 
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2.3.2 Hubungan Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja 

Hubungan antara kompensasi finansial dan kepuasan kerja didukung oleh teori dari 

Robins (2003) yaitu, kepuasan kerja adalah sikap umum pada pekerjaan seseorang 

yang menunjukan perbedaan antara sejumlah penghargaan yang diterima oleh pekerja 

dengan jumlah yang mereka percaya seharusnya mereka terima. Penelitian ini juga 

didukung oleh (Gohari, Kamkar, Hosseinipour, & Zohoori, 2013) , Nawab dan Bhatti 

(2011), Ruvendi (2005), Umar (2011), Hanggara dan Supartha (2014).  

Kompensasi finansial yang diterima oleh karyawan memiliki dampak pada tingkat 

kepuasan kerja, bagi perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah (Subekti 

dan Setyadi, 2016). Pada umumnya karyawan yang bekerja mengharapkan perolehan 

nilai untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk itu karyawan mulai menghargai kerja 

keras dan semakin menunjukan loyalitas pada perusahaan dan sebagai feedback, 

perusahaan memberikan imbalan terhadap prestasi kerja karyawan dengan 

kompensasi. Jika perusahaan tidak dapat memberikan kompensasi finansial yang 

sesuai dengan permintaan atau yang sesuai harapakn karyawan, harus ada komunikasi 

yang bagik sebagai informasi dari perusahaan guna menjaga ketertiban dalam bekerja. 

Guna menghindari ketidak puasan dalam bekerja hingga akhirnya karyawan 

memutuskan untuk berhenti dan pindah ke perusahaan lainnya yang memberikan 

kompensasi keuangan yang lebih baik dari perusahaan sebelumnya. 

H02 : Kompensasi Finansial tidak berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja. 

Ha2 : Kompensasi Finansial berpengaruh positif terhadap Kepuasan Kerja. 
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2.3.3 Hubungan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Shmailan (2016), mengatakan bawa ada hubungan anatara kepuasan kerja dan 

kinerja kerja memiliki hubungan langsung yang mempengaruhi. Dengan kepuasan 

kerja berbisnis menjadi lebih baik, meningkatkan produktivitas dan peningkatan dalam 

berkarir. Menurut Sighn dan Jain (2013) kepuasan kerja memiliki hubungan timbal 

balik, pekerja yang puas lebih produktif dan pekerja yang lebih produktif akan sangat 

puas. Pekerja yang produktivitasnya lebih tinggi dalam organisasi lebih puas bekerja. 

Mereka juga menambahkan, karyawan yang merasa puas dengan perlakuan organisasi 

dan merasa percaya, mereka akan lebih bersedia melibatkan diri dalam kepentingan 

organiasi. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Risambessy et al. (2012) 

menemukan bahwa dalam indikator. Dengan adanya hal ini memberikan arti bahwa 

kepuasan kerja berperan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

H03 : Kepuasan Kerja tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Ha3 : Kepuasan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

2.3.4 Hubungan Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

Akehurst et al. (2009) mengatakan bahwa seorang pemilik usaha kecil harus 

memberikan perhatiafn khusus yang lebih dalam peran kepemimpinan dalam 

memberikan kontribusi lebih untuk inovasi kinerja bisinis dari pada peran mereka 

sebagai pengusaha. Keberhasilan sebuah organisasi bergantung pada keampuan 

pemimpin untuk mengoptimalkan sumber daya manusia. Seorang pemimpin yang baik 
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memahami pentingnya karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, dan itu 

memotivasi karyawan hal ini sangat penting dalam mencapai tujuan perusahaan 

(Pradeep & Prabhu, 2011) 

Menurut Burke et al (2006), kepemimpinan transformasi menjadi faktor penting 

yang memiliki pengaruh positif pada kinerja pada tingkat individu dan organisasi. 

H04 : Kepemimpinan Transformasional tidak berpengaruh terhadap Kinerja. 

Ha4 : Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kinerja. 

2.3.5 Hubungan Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja 

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan teori dari Mathis dan Jacson (2000) yang 

mengungkapkan bahwa salah satu metode manajemen untuk meningkatkan prestasi 

pekerjaan, motivasi dan meningkatkan kepuasan kerja semua itu melalui kompensasi. 

Kompensasi adalah perwakilan dari hak yang diteima oleh karyawan atas apa yang 

mereka berikan untuk perusanaa. Teori yang sama digambarkan oleh Swasto (2003) 

yang  mengungkapkan bahwa prestasi kerja atau kinerja merupakan pencapaian 

kewajiban yang telah diselesaikan oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dan 

dapat diukur. Dengan ini diketahui bahwa jumlah dari kualitas dan kuantitas kerja dapat 

diselesaikan oleh seseorang dengan jangka waktu tertentu. 

Beberapa penelitian terdahulu milik Rizal, Syafiie Idrus, & Mintarti, (2014) yang 

menunjukan bahwa gaji memiliki efek positif pada kinerja karyawan. Dengan jumlah 

kompensasi yang diberikan oleh perusahaan dirasa sesuai, karyawan akan termotivasi 
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untuk mendapatkan lebih baik dan mengharapkan ketika mereka bekerja lebih baik 

maka apa yang mereka dapat juga akan lebih lagi dari sebelumnya. 

H05 : Kompensasi Finansial tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Ha5 : Kompensasi Finansial berpengaruh positif terhadap Kinerja 

2.4 Model Penelitian 

Gambar 2.2 Model Penelitian 

 

Sumber : (Laan et al., 2016; Risambessy et al., 2012) 

Hipotesis : 

H1: Kepemimpinan Transformasional memiliki efek positif terhadap Kepuasan Kerja. 

H2: Kompensasi Finansial memiliki efek positif terhadap Kepuasan Kerja 

H3: Kepuasan Kerja memiliki efek positif terhadap Kinerja. 

H4: Kepemimpinan Transformasional memiliki efek positif terhadap Kinerja 

H5: Kompensasi Finansial memiliki efek positif terhadap Kinerja 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Desain Penelitian 

Malhotra (2010), mengungkapkan bahwa desain penelitian merupakan kerangka 

kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian, desain penelitian 

memberikan serangkaian prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang 

terstruktur untuk dapat menjawab permasalahan penelitian. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Descriptive. Menurut Malhotra 

(2010), metode deskriptif adalah sebuah  tipe penelitian konklusif yang memiliki tujuan 

utama mendesktipsikan sesuatu, biasanya karakteristik pasar atau fungsi. Berdasarkan 

dimensi waktu, metode penelitian yang digunakan adalah Cross sectional design yang 

diambil satu kali dalam satu periode. 

Cross selectional adalah desain penelitian yang melibatkan pengumpulan informasi 

yang didapat dari beberapa sampel dari populasi yang dilakukan satu kali (Malhotra, 

2010). Dengan perkiraan jangka waktu pengumpulan data dimulai pada bulan 

September 2016 sampai dengan Maret 2017. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah karyawan frontliner pada PT Bank Rakyat Indonesia 

Tbk. yang berada di kawasan Jakarta Selatan yang meliputi 8 Kantor Wilayah dengan 

total keseluruhan kantor yang beroperasi sebanyak 63 kantor. Penelitian ini 

menggunakan kuantitatif, dimana data – data yang lebih bersifat kuantitatif 
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diterjemahkan ke dalam bentuk – bentuk angka kuantitatif agar dapat dianalisis 

menggunakan statistik. Hasil analisis statistik tersebut selanjutnya akan 

dipresentasikan kembali dalam bahasa kuantitatif agar lebih mudah dipahami oleh 

pihak – pihak yang membutuhkan. 

3.3 Metode Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis data 

yang diambil. Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan permasalahan 

yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah dibentuk dan dapat 

menyelesaikan permasalahan penelitian. Terdapat dua sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumber utamanya 

(Kountur, 2007). Sedangkan menurut data primer dihasilkan secara langsung oleh 

peneliti untuk tujuan tertentu dalam menjawab permasalahan penelitian. Pada 

penelitian ini, data primer didapat dengan metode survei menggunakan kuesioner 

yang disebarkan kepada target responden. Kuesioner adalah pertanyaan tertulis 

yang diberikan kepada responden untuk dijawab, yang dapat dilakukan dengan 

memberi tanda atau dengan menuliskan jawabannya (Kountur, 2007).  

2. Data skunder 

Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai 

sumber, seperti buku-buku, media internet, serta jurnal-jurnal penelitian 

sebelumnya yang signifikan dengan topik penelitian (Maholtra, 2010). Pernyataan 
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tersebut didukung oleh Kountur (2007) yang menyatakan bahwa data sekunder 

adalah data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dibuat untuk 

maksud yang berbeda, namun data tersebut dapat dimanfaatkan. Peneliti mendapat 

data sekunder melalui metode literature review yang berasal dari buku, jurnal, 

artikel dari website, koran, dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian. 

3.4 Populasi Dan Sampel 

Menurut Cooper & Schindler (2011), populasi adalah jumlah atau kumpulan 

elemen – elemen  yang kita ingin buat dari beberapa kesimpulan yang telah diambil. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawan frontliner PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk.. Sampel merupakan suatu sub bab kelompok dari sebuah penelitian 

(Malhotra, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu karyawan 

frontliner Bank Rakyat Indonesia area Jakarta Selatan 

Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non-probability 

sampling, dimana tidak semua anggota dari populasi mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk menjadi sampel responden (Cooper & Schindler, 2011). Peneliti juga 

menggunakan teknik convenience, teknik pengambilan sampel secara random, dengan 

memilih responden yang tersedia dan mudah diakses (Maholtra, 2010). Penggunaan 

convenience sampling dipilih karena lebih murah dan hemat waktu dibanding teknik 

sampling lain (Maholtra, 2010). 

Penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik 

analisis data. Menurut Hair, Black, Babin, & Anderson (2010), untuk metode statistik 

SEM, ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100 – 200. Untuk mendapatkan hasil 
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yang valid, Hair et al., (2010) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung pada 

jumlah indikator, dikali 5 sampai 10. Dalam penelitian ini maka jumlah sampelnya 

adalah sebagai berikut: 

Jumlah sampel = 18 X 6 

Jumlah sampel = 18 X 6 = 108. 

3.5 Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan variabel dependen atau variabel terikat 

serta variabel independen atau variabel bebas yang dijabarkan dalam tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Operasional Variabel 

Variables Definition Measurement Scaling 

Transforma

sional 

Leadership 

(TL) 

Kepemimpinan 

transformasional adalah proses 

mempengaruhi karyawan 

dengan identifikasi membuat 

emosi yang kuat dari pemimpin, 

sehingga para karyawan 

termotivasi untuk melakukan 

sesuatu yang lebih dari 

ekspektasi. 

(Zabihi, Hashemzehi, & 

Tabrizi, 2012) 

 

TL1. Bekerja bersama supervisor saya 

membuat saya merasa lebih baik. 

TL2. Supervisor saya menginspirasi saya 

untuk memikirkan kembali poin - poin 

yang menjadi kunci kelancaran dalam 

operasi sebelumnya. 

TL3. Supervisor saya menjadi model yang 

baik bagi saya untuk diikuti. 

TL4. Supervisor saya mendorong saya 

untuk menjadi pekerja yang baik. 

(Khan, Asghar, & Zaheer, 2014) 

Interval 

Scaling  - 

6 
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Tabel 3.1 Operasional Variabel (Lanjutan) 

Variables Definition Measurement Scaling 

Financial 

Commpensa

tion 

(FC) 

Kompensasi adalah segmen 

trasnsisi antara karyawan dan 

perusahaan yang menerima 

pembayaran dari pekerjaan 

yang dilakukan. 

(Hameed et al., 2014) 

FC1. Gaji yang diterima sesuai beban 

pekerjaan. 

FC2. Perusahaan memberikan tunjangan 

kesehatan (Jamsostek) yang 

memadai. 

FC3. Tunjangan Hari Raya yang diberikan 

sesuai dengan ketentuan yang 

diitetapkan pemerintah. 

FC4. Program pension yang memadai. 

(Wibowo & Setiawan, 2014) 

Interval 

Scaling  - 

6 

Job 

Satisfaction 

(SJ) 

Kepuasan kerja adalah indeks 

efisiensi penting untuk 

pembelajaran pada organisasi 

seperti kepuasan memiliki 

dampak signifikan pada sikap 

perilaku dan pekerjaan 

karyawan secara tidak 

langsung. 

(Hanaysha et al., 2012) 

JS1. Gaji merupakan komponen dari 

kepuasan kerja saya. 

JS2. Tunjangan merupakam sumber 

kepuasan kerja saya. 

JS3. Peluang pengembangan karir 

merupakan sumber kepuasan kerja 

saya.  

JS4. Pekerjaan saya merpakan kepuasan 

kerja saya sendiri. 

JS5. Hubungan langsung saya dengan 

pemimpin merupakan sumber 

kepuasan kerja saya. 

(Yamoah, 2014) 

Employee 

Performanc

e 

(FC) 

Kinerja adalah istilah umum 

yang digunakan untuk 

beberapa atau semua tindakah 

organisasi dalam periode yang 

berhubungan dengan sejumlah 

standar seperti biaya pada 

masa lalu atau proyeksi yang 

berdasarkan efisiensi, 

akuntabilitas atau akuntabilitas 

manajemen. 

(Mamik et al., 2016) 

EP1. Saya mengerjakan tugas kantor sesuai 

dengan deskripsi pekerjaan / job 

description. 

EP2. Saya melakukan pekerjaan sesuai 

dengan standart kinerja perusahaan. 

EP3. Saya bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang saya lakukan. 

EP4. Saya tidak pernah mengabaikan 

pekerjaan yang saya lakukan. 

(Janssen & Van Yperen, 2004) 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Ada 2 metode pengolahan data yang sering digunakan untuk menguji hipotesis 

dalam penelitian seperti ini yaitu, metode regresi dan metode SEM.  Dalam pengolahan 

data, peneliti memilih metode SEM karena dapat menampilkan konsep yang tak 

teramati dan dapat menjelaskan hubungan model secara keseluruhan. Salah satu 

aplikasi pendukung SEM adalah AMOS 21 for windows. Di dalam model SEM 

variabel dibagi menjadi dua macam yaitu, variabel eksogen (independen) dan endogen 

(dependent). 

SEM atau Structural Equation Modeling merupakan komunikasi dalam 

penyampaian tentang ide yang dapat berjalan secara efektif, maka dengan diagram 

lintasan atau path diagram sebagai sarana komunikasi. Diagram lintasan dapat 

mengambarkan atau  menspesifikasikan model SEM dengan lebih jelas dan lebih 

mudah, terutama jika dibandingkan dengan menggunakan model matematik SEM. 

Diagram lintasan juga dapat membantu mempermudah konversi model ke dalam 

perintah atau sintak dari SEM software (Wijanto, 2008). 

SEM dapat menampilkan konsep yang tak teramati dan dapat menjelaskan 

hubungan model secara keseluruhan. Aplikasi yang akan digunakan untuk mengolah 

data dan analisis statistik adalah IBM SPSS AMOS. Menurut Malhotra (2010), 

terdapat 6 langkah dalam menggunakan Structural Equation Model (SEM) yaitu: 

1. Mendefinisikan konstruk individual 

2. Spesifikasi model 

3. Mengkaji realibilitas dan validitas model pengukuran 

4. Spesifikasi model sruktural jika pengukuran valid 
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5. Mengkaji validitas model structural 

6. Membuat kesimpulan dan membuat rekompendasi 

3.6.1 Spesifikasi Model 

SEM dimulai dengan memspesifikasikan model yang akan diestimasi. Spesifikasi 

model yang mempresentasikan permasalahan yang diteliti sangatlah penting dalam 

SEM Dalam penelitian ini hanya kinerja yang berperan sebagai variabel eksogen, 

Sedangkan variabel endogen dalam penelitian ini adalah Kepuasan Kerja, 

Kepemimpinan dan Kompensasi Finansial. 

Selanjutnya variabel teramati atau variabel terukur adalah variabel yang dapat 

diamat dan bisa disebut sebagai variabel indikator. Variabel teramati merupakan 

indikator atau ukuran dari variabel eksogen dan endogen. Pada metode survey 

kuesioner ini terdapat 18 variabel teramati karena terdapat 18 indikator pertanyaan. 

Dalam penjelasan hubungan antar variable Kepuasan Kerja dipengaruhui oleh 2 

variabel yaitu Kepemimpinan Transformasional dan Kompensasi Finansial. 

Sedangkan Kinerja dipengaruhi oleh 3 variabel yaitu Kepuasan Kerja, Kepemimpinan 

Transformasional dan Kompensasi Finansial. Berdasarkan penjelasan diatas maka 

dapat digambarkan path image penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 Model Struktural 

 

Sumber: Konstruksi model dari aplikasi Amos 21. 

Keterangan : TL : Transformational Leadership 

    FC : Financial Compensation 

    JS : Job Satisfaction 

    EP : Employee Performance 
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3.6.2 Menguji Reliabilitas dan Validitas Model 

Menurut Hair et al. (2010), Pre-test dilakukan untuk mengetahui indikator-

indikator mana saja yang relevan dengan variabel-variabel penelitian, selain itu untuk 

melihat sejauh mana tingkat pengetahuan dan pemahaman responden mengenai 

sejumlah kalimat pertanyaan yang ada di dalam kuesioner sehingga memudahkan 

responden dalam menjawab pertanyaan. Jumlah responden yang diambil untuk pre-test 

dalam penelitian ini adalah sebanyak 30 orang responden. 

Peneliti melakukan proses olah data melalui SPSS 21 untuk mengukur validitas 

terhadap dimensi dan indikator penelitian serta reliabilitas terhadap dimensi penelitian. 

Apabila didapatkan dalam pre-test bahwa kata-kata dalam kuesioner sulit dipahami 

(ditunjukkan dengan nilai validitas dan reliabilitas instrumen yang rendah), maka perlu 

dilakukan perbaikan pada indikator bersangkutan. Menurut Malhotra (2010), validitas 

pengukuran model bergantung pada hasil goodness-of-fit, reliabilitas, dan bukti dari 

konstruk validitas. 

3.6.2.1 Uji Validitas 

Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan dengan 

kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten yang 

diukurnya. Menurut Hair et al., (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai 

validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading factor) ≥ 0,50 

dan idealnya ≥ 0,70. Ghozali (2011), menjelaskan, uji validitas digunakan untuk 

mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika 

pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 
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oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghozali (2011), uji validitas yang digunakan oleh 

peneliti adalah dengan membandingkan r hitung dengan r tabel untuk degree of 

freedom (df)=n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jika r hitung > r tabel dan nilai 

positif, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid 

3.6.2.2 Uji Reliabilitas 

Menurut Hair et al., (2010), reliabilitas adalah konsisten suatu pengukuran. 

Reliabilitas tinggi menunjukkan bahwa indikator-indikator mempunyai konsisten 

tinggi dalam mengukur konstruk latennya. Mengukur reliabilitas dalam SEM akan 

digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure. Sebuah 

konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliabilty (CR) ≥ 0,70 

dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50. 

Ghozali (2011) mengatakan, suatu kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika 

jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk.  

3.6.2.3 Goodness-of-fit 

Yaitu seberapa baik spesifikasi model menghasilkan kovarian matrix dalam 

indikator-indikator. Kemiripan pada estimasi kovarian dari variabel indikator (Σk) 

kepada kovarian teramati dalam data sampel (S). Semakin dekat nilai dari kedua hal 

tersebut kepada satu sama lain, semakin baik model tersebut untuk menjadi fit. Indeks 

goodness-of-fit mengindikasikan seberapa bagus spesifikasi model cocok dengan data 

sampel atau teramati, dan nilai yang tinggi dari pengukuran ini sangat diinginkan. 
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Pengukuran yang sering dipakai adalah goodness-of-fit index (GFI) dan adjusted 

goodness-of-fit index (AGFI). Untuk badness-of-fit, semakin rendah nilai dari 

pengukuran maka semakin dinginkan. Pengukuran yang biasanya digunakan adalah 

chi-square (X2), root mean square residual (RMSR), standardized root mean square 

residual (SRMR), dan root mean square error of approximation (RMSEA). Berikut 

rumus chisquare (χ2): 

χ2 = (n – 1) (S - Σk) 

3.6.2.4 Reliability & Validity 

Konstruk yang tidak reliabel tidak bisa valid. Perhitungan reliabilitas dengan 

menggunakan rumus composited reliability (CR) dengan rumus sebagai berikut: 

𝐶𝑅 =
(∑𝑖=1

𝑝  𝜆𝑖)
2

(∑𝑖=1
𝑝  𝜆𝑖)2 +  (∑𝑖=1

𝑝 𝛿𝑖) 
 

 Composite reliabilities berupa 0,7 atau lebih dianggap sudah bagus. Estimasi 

diantara 0,6 dan 0,7 bisa dianggap dapat diterima jika estimasi dari validitas model 

bagus. 

 Pengukuran lain untuk menguji validitas adalah average variance extracted 

(AVE) yang didefinisikan sebagai varians dalam indikator atau variabel teramati yang 

dijelaskan oleh kosntruk laten. Rumus dari AVE adalah sebagai berikut: 

𝐴𝑉𝐸 =
∑𝑖=1

𝑝  𝜆2

∑𝑖=1
𝑝  𝜆2 + ∑𝑖=1

𝑝 𝛿𝑖
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 AVE bervariasi dari 0 sampai 1, dan hal itu merepresentasikan rasio dari total 

varians dikarenakan variabel laten. Jika suatu AVE adalah 0,5 atau lebih dapat 

dikatakan sebagai valid, sebaliknya jika AVE dibawah dari 0,5 maka validitasnya dapat 

dipertanyakan. 

3.6.3 Identifikasi 

Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan stimultan, 

yaitu: 

1. Under-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang di estimasi 

lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut merupakan variance dan 

covariance dari variabel-variabel teramati). Pada SEM, model dikatakan under-

identified jika degree of freedom adalah negative. Jika terjadi under-identified 

maka estimasi dan penilaian model tidak perlu dilakukan, 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi sama 

dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just-identified mempunyai 

degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminology SEM dinamakan saturated. Pada 

model yang justidentified, penilaian model tidak perlu dilakukan. 

3. Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang diestimasi 

lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Dalam SEM, model dikatakan over-

identified jika degree of freedom adalah positif. Jadi jika terjadi over-identified 

maka estimasi penilaian bias dilakukan. 
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3.6.4 Estimasi 

Tahap ini adalah tahap yang berkaitan dengan estimasi terhadap model yang 

bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai-nilai parameter dengan menggunakan salah 

satu metode estimasi. Pemilihan metode estimasi yang sering digunakan ditentukan 

berdasarkan karakteristik variabel-variabel yang dianalisis. 

 

3.6.5 Uji Model Keseluruhan 

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) maka dari itu terdapat variabel laten eksogen dan 

variabel endogen. Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujukan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. 

Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara 

langsung seperti ada teknik multivariate yang lain: 

1. Ukuran Kecocokan Absolute 

Ukuran kecocokan absolute menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks korelasi dan kovarian. Dari berbagai ukuran kecocokan absolute, 

ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah sebagai 

berikut: 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus perhitungan 

RMSEA adalah sebagai berikut: 
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RMSEA= √
𝐹𝑜

𝑑𝑓
 

Nilai RMSEA 0,05 menandakan close fit, sedangkan 0,05 < RMSEA ≤ 0.08 

menunjukkan good fit. 

b. CMIN/DF adalah nilai CMIN dibagi dengan DF. Rumus perhitungan CMIN/DF 

adalah sebagai berikut: 

CMIN

DF
 

2. Ukuran kecocokan Inkremental 

Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan dengan 

model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

indendence model. 

a. Comparative Fit Index (CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

𝐶𝐹𝐼 =  
𝑙1

𝑙2
 

Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI ≥ 0.90 menunjukkan good 

fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI < 0,90 sering disebut sebagai marginal fit. 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang menunjukkan 

tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF (Goodness of Fit) 

dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Tabel Perbandingan Ukuran-ukuran GOF 

Absolute-Fit Measures 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang Bisa Diterima 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan sample 

RMSEA ≤ 0,80 adalah good fit, sedangkan RMSEA < 0,05 

adalah close fit. 

CMIN/DF Nilai CMIN/DF ≤ 5 adalah good fit. 

Incremental Fit Measure 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang Bisa Diterima 

Comparative Fit Index (CFI) 

 

Nilai berkisar antara 0-1, dengan nilai lebih tinggi adalah 

lebih baik. CFI ≥ 0,90 adalah good fit, sedang 0,80 ≤ CFI 

0,90 adalah marginal fit. 

Sumber: (Hair et al., 2010) 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau lebih dikenal dengan BRI atau Bank 

BRI adalah satu bank terbesar dari sekian banyak bank milik pemerintah Indonesia. 

Saat ini BRI telah menjadi bank dengan pengoperasian jaringan kantor pelayanan 

terbesari di Indonesia. Diantaranya, 1 Kantor Pusat, 19 Kantor Wilayah, 461 Kantor 

Cabang yang juga termasuk 3 Unit kerja Luar Negeri, 584 Kantor Cabang Pembantu, 

971 Kantor Kas, 5.293 BRI Unit, 2.457 Teras BRI, 610 Teras BRI Keliling dan terakhir 

152.443 Jaringan e-channel (ATM, EDC, CDM, E-Buzz) yang beroperasi di Indonesia 

sampai saat ini. 

BRI juga memiliki produk dan jasa layanan bank diantaranya Tabungan, Deposito, 

Giro dan Pinjaman. Layanan Internasional BRI memiliki layanan seperti BRI Trade 

Finance & Service (ekspor, impor, SKBDN, L/C atau bank garansi, dan BROS), 

BRIFast Remittance, Financial Institution (Produk & Layanan Transaksi 

Correspondent Banking), BRI Money Changer dan Unit Kerja Luar Negeri.  

Sebagai bentuk keperduliannya Bank BRI juga sering mengikut sertakan diri dalam 

kegiatan-kegiatan positif untuk memajukan Indonesia. Salah satu bentuk partisipasinya 

dalah “Penanaman 10.000 Pohon” di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Penghijauan dan 

reboisasi hutan karna global warming, pada tahun 2012 BRI Perduli melakukan 

Peningkatan Kinerja..., Istiana Shara, Ma.-IBS, 2017



59 

 

Indonesia Banking School 

 

kegiatan “Pecanangan Penanggulangan Panas Bumi melalui Penghijauan dan 

Reboisasi Hutan dengan Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon” 

4.2 Uji Validitas Dan Reliabilitas (Pre-Test) 

4.2.1 Uji Validitas (Pre-Test) 

Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil pre-

test sejumlah 30 responden untuk melihat nilai Kaiser meyer-olkin measure of 

sampling adequacy, bartlett’s test of spcerecity, anti –image matrices, total variance 

explained, dan factor loading of component matrix. Software yang digunakan untuk 

menganalisis ini adalah SPSS 21. 

Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel Indikator KMO SIG MSA 
Factor 

Loading Kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan >0.5 <0.05 >0.5 ≥0.7 

Transformasional 

Leadership 

TL1 

0,755 0,000 

0.744 0.903 Valid 

TL2 0.766 0.899 Valid 

TL3 0.763 0.891 Valid 

TL4 0.750 0.906 Valid 

Financial 

Compensation 

FC1 

0,563 0,00 

0.538 0,881 Valid 

FC2 0.578 0,966 Valid 

FC3 0.538 0,952 Valid 

FC4 0.599 0,944 Valid 

Job Saisfaction 

JS1 

0.830 0.000 

0.841 0.926 Valid 

JS2 0.850 0.949 Valid 

JS3 0.836 0.939 Valid 

JS4 0.844 0.901 Valid 

JS5 0.786 0.974 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 
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Tabel 4.1 Hasil Uji Validitas Data Pre-test 

Variabel Indikator 
KMO 

>0.5 

SIG 

<0.05 

MSA 

>0.5 

Factor 

Loading 

≥0.7 

kriteria 

Nilai yang Diisyaratkan 

Employee 

Performance 

EP1 

0.739 0.000 

0.714 0.928 Valid 

EP2 0.710 0.954 Valid 

EP3 0.895 0.939 Valid 

EP4 0.629 0.964 Valid 

EP5 0.722 0.979 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Software SPSS 21 dapat dilihat dala tabel 

4.1 diatas untuk pengujian pre-test validitas measurement, semua alat ukur memenuhi 

syarat dan dapat disimpulkan alat ukur dalam penelitian ini adalah valid. Oleh karena 

itu, tidak perlu ada item indikator yang harus disingkirkan atau dibuang, semua item 

indikator dalam penelitian ini dapat digunakan untuk tahap penelitian selanjutnya. 

4.2.2 Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Uji reliabilitas bertujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas adalah alat 

ukut pada kuesioner terhadap variabelnya. Batas nilai melihat dari cronbach’s alpha ≥ 

0.60, jika melewati dari batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai reliable, 

konsisten dan relevan terhadao variabel (Malhotra, 2010). Berikut adalah hasil analisis 

uji pre-test reliabilitas alat ukur penelitian: 
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Tabel 4.2 Hasil Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

Variabel Cornbach’s Alpha Kriteria 

Kepemimpinan Transformasional 0.921 Reliabel 

Kompensasi Finansial 0.951 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0..966 Reliabel 

Kinerja 0.974 Reliabel 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan SPSS 21 

Hasil dari tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa dari uji reliabilitas data pre-test semua 

variabel penelitian yatitu Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi Finansial, 

Kepuasan Kerja dan Kerja melebihi Cronbach’s Alpha diatas 0.60. Hasil tersebut 

menyatakan bahwa kuesioner yang diberikan kepada responden, hasilnya akan tetap 

konsisten. 

4.3 Profil Responden 

Pada sub bab ini akan dijelaskan tentang profil responden penelitian secara 

keseluruhan. Profil yang termasuk adalah jenis kelamin, usia dan divisi pekerjaan. 

Profil responden akan dijelaskan melalui grafik. 

4.3.1 Jenis Kelamin 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms. Excel 2013 
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Gambar 4.1, menggambarkan bahwa dari seluruh responden yang berjumlah 118 

orang, terdapat 11% responden adalah laki-laki (13orang), sedangkan 89% responden 

adalah perempuan (105 orang). Hal tersebut menunjukan responden didominasikan 

oleh perempuan daripada laki-laki. 

4.3.2 Divisi Pekerjaan 

Gambar 4.3 Divisi Pekerjaan 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms Excel 2013 

Berdasarkan gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa mayoritas divisi pekerjaan 

responden adalah Customer Service yang sebanyak 66 orang atau sebesar 56%. Teller 

sebanyak 52 orang atau sebesar 44%. 

4.3.3 Usia Responden 

Gambar 4.2 Usia Responden 

 

Sumber: Hasil pengolahan data dilakukan oleh peneliti dengan Ms. Excel 2013 
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Pada gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini 

adalah responden yang berusia diantara 21 – 25 tahun yang berjumlah sebesar 57% 

atau sebanyak 66 orang, kemudian responden yang berusia diantara 26 – 30 tahun 

sebesar 34% atau sebanyak 41 orang dan sisanya adalah responden pada usia > 31 

tahun dengan jumlah 9% atau setara dengan 11 orang. Pada usia < 20 tahun dengan 

jumlah perolehan 0%.  

 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

Sesuai dengan metode pengolahan data yang dipilih pada bab sebelumnya, aplikasi 

yang digunakan adalah Amos 21 sebagai aplikasi pendukung untuk analisis Structural 

Equatuion Model (SEM). Aplikasi Amos 21 akan membantu peneliti dalam mengolah 

data sehingga menjadi lebih mudah. Hasil analisis dapat dilihat pada model structural 

untuk menguji kecocokan model dengan data. Setelah mengetahui hasil dari analisis 

data maka akan diinterpretasikan dan akan mengambil kesimpulan dari interpretasi. 

4.4.1 Spesifikasi Model 

Penelitian ini adalah analisis SEM dalam pengujian hipotesis. Spesifikasi model 

dan path diagram telah dijelaskan pada bab III. Model penelitian terdiri atas 4 variabel, 

5 hipotesis, dan 18 indikator untuk menguji apakah terdapat hubungan atar variabel 

dalam model tersebut. 
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4.4.2 Identifikasi Model 

Terdapat 3 kategori identifikasi, under-identified, just-identified dan over-

identified. Jika ingin menentukan kategori untuk data yang dimiliki, cara yang bias 

dilakukan adalah dengan melihat degree of freedom dari data yang dimiliki. Hasil 

degree of freedom adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Computation of degrees of freedom 

Number of distinct sample moment 171 

Number of distinct parameters to be 

estimated 
42 

Degrees of freedom (171-42) 129 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas data tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 

kategori model dari data adalah kategori over-identified karena DF>0 atau positif. 

Model over-identified perlu dilakukan estimasi dan penilaian model. Sebelum estimasi 

perlu dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

4.4.3 Hasil Uji Model Pengukuran 

4.4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Menurut Hair et al. (2010), suatu variabel dapat dikatakan mempunyai validitas 

yang baik jika standardized loading factor (SLF) ≥ 0.5  dan idealnya adalah ≥ 0.7. 

pengujian reliabilitas pada SEM menggunakan Average Variance Extended (AVE) dan 

Construct Reliability (CR) dengan batas reliabilitas yang baik adalah ≥ 0.7 untuk CR 

dan ≥ 0.5 untuk AVE. 
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Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (measurement) 

Variabel Laten Indikator 

Uji validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 
Kesimpulan 

AVE 

≥ 0.5 

CR ≥ 

0.7 
Kesimpulan 

Trnasformasional 

Leadership 

TL1 0.904 Valid 

0.815 0.946 Reliabel 
TL2 0.903 Valid 

TL3 0.889 Valid 

TL4 0.914 Valid 

Financial 

Compensation 

FC1 0.764 Valid 

0.812 0.945 Reliable 
FC2 0.939 Valid 

FC3 0.977 Valid 

FC4 0.909 Valid 

Job Satisfaction 

JS1 0.880 Valid 

0.798 0.952 Reliable 

JS2 0.934 Valid 

JS3 0.909 Valid 

JS4 0.865 Valid 

JS5 0.877 Valid 

Employee 

Performance 

EP1 0.906 Valid 

0.872 0.971 Reliable 

EP2 0.945 Valid 

EP3 0.945 Valid 

EP4 0.976 Valid 

EP5 0.894 Valid 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21 

Bedasarkan Tabel 4.4 semua indikator dari setiap variabel dinyatakan valid dan 

reliable karena memenuhi nilai yang diisyaratkan. Seluruh indikator factor loading 

yang berada ≥ 0.5 yang menjelaskan seluruh indikator dinyatakan valid dab semua 

variabel mampu mengukur apa yang sebenarnya diukur. Selain validitas, Tabel 4.4 juga 

menjelaskan reliabilitas dari pengukuran AVE dan CR yang telah memenuhi syarat 

dengan demikian diketahui bahwa indikator-indikator yang dibentuk mampu 

menjelaskan variabel laten. 
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4.4.4 Hasil Uji Model Keseluruhan 

4.4.4.1 Goodness of Fit 

Pengujian goodness of fit bertujuan untuk melihat seberapa baik spesifikasi model 

cocok dengan data sampel atau teramati.nilai yang paling tinggi pada pengukuran 

goodness of fit sangat diharapkan. Berikut adalah hasil analisis dari beberapa index 

goodness of fit: 

4.4.4.2 Tabel 4.5 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value Hasil Analisis Evaluasi Model 

CMIN/DF ≤ 5.0 (good fit) 3.391 Good fit 

CFI ≥ 0.90 (good fit) 0.887 Good fit 

RMSEA ≤ 0.80 (good fit) 0.143 Poor fit 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21. 

Berdasarkan tabel 4.5 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri 

dari CMIN/DF, RMSEA, dan CFI menunjukan dua ukuran dengan kriteria good fit, 

lalu terdapat dua ukuran dengan kriteria poor fit. Menurut Hair, et al (2010) jika ada 

satu atau lebih parameter yang telah fit maka model dinyatakan fit. Sehingga, model 

dalam penelitian ini dinyatakan fit. 

4.4.4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

Model keseluruhan memiliki variabel-variabel yang mempunyai hubungan sebab 

akibat antara variabel endogen dengan eksogen. Pengujian hipotesis cara yang 

dilakukan adalah mengetahui spesifikasi dengan melihat nilai p dari hubungan sebab 

akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis 

menunjukan positif dan nilai p < 0.05 maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung 
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oleh data. Apalbila nilai estimasi menunjukan hasil negative dan nilai p > 0.05 maka 

hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak didukung oleh data. Berikut adalah hasil 

analisis data dari model keseluruhan: 

Tabel 4.6 Output Reggression 

Hipotesis Estimasi C.R. p Kesimpulan 

JS ← TL 0.309 2.102 *** H1 Didukung data 

JS ← FC 0.202 2.985 0.003 H2 Didukung data 

EP ← JS 0.415 4.550 *** H3 Didukung data 

EP ← TL 0.245 3,433 *** H4 Didukung data 

EP ← FC 0.129 2.089 0.037 H5 Didukung data 

Sumber: Hasil pengolahan data menggunakan Amos 21 

Keterangan : TL : Kepemimpinan Transformasional 

  FC : Kompensasi Finansial 

  JS : Kepuasan Kerja 

  EP : Employee Performance 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 5 hipotesis yang terbukti memiliki pengruh 

positif. Dari tabel tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh positif terhadap Job 

Satisfaction karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu 0.309, Critical 

Ratio >1.96 yaitu 2.102 dan untuk nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang 

berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Kepemimpinan 

Transformasional terbukti berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction dan 

didukung oleh data. 
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2. Kompensasi Finansial memiliki pengaruh positif terhadap Kepuasan Kerjakarena 

nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu 0.202, Critical Ratio >1.96 yaitu 

2.985, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.003 yang berarti nilai p < 0.05. 

Maka dari hasil tersebut hipotesis Kompensasi Finansial terbukti berpengaruh 

positif terhadap Job Satisfaction dan didukung oleh data. 

3. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja karena nilai estimasi 

menunjukan hasil positif yaitu 0.415, Critical Ratio >1.96 yaitu 4.550, dan nilai p 

dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 0.05. Maka dari hasil 

tersebut hipotesis Kepuasan Kerja terbukti berpengaruh positif terhadap Kinerja 

dan didukung oleh data. 

4. Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja 

karena nilai estimasi menunjukan hasil positif yaitu 0.245, Critical Ratio >1.96 

yaitu 3.433, dan nilai p dari hipotesis tersebut adalah *** yang berarti nilai p < 

0.05. Maka dari hasil tersebut hipotesis Kepemimpinan Transformasional terbukti 

berpengaruh positif terhadap Kinerja dan didukung oleh data. 

5. Kompensasi Finansial memiliki pengaruh positif terhadap Kinerja karena nilai 

estimasi menunjukan hasil positif yaitu 0.129, Critical Ratio >1.96 yaitu 2.089, 

tetapi nilai p dari hipotesis tersebut adalah 0.037 yang berarti nilai p < 0.05. Maka 

dari hasil tersebut hipotesis Kompensasi Finansial terbukti berpengaruh positif 

terhadap Kinerja dan didukung oleh data. 
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4.5 Pembahasan 

Pengujian hipotesis pada Tabel 4.6 yang diajukan pada model penelitian ini, lima 

hipotesis memiliki hubungan yang signifikan dan satu hipotesis tidak terbukti dalam 

penelitian ini. Pembahasan dari pengujian masing-masing hipotesis penelitian akan 

dijelaskan berikut ini. 

4.5.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa kepemimpinan 

transformasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Hal ini berarti supervisior para frontliner yang ada di Bank BRI area Jakarta selatan 

mampu membangkitkan antusiasme bawahannya untuk bekerja bersama dalam 

menyelesaraskan tujuan perusahaan. Mereka memandang supervisior mereka sebagai 

seseorang yang memiliki pengaruh yang ideal dalam memberikan inspirasi untuk 

mendorong mereka menjadi pekerja yang lebih baik dari sebelumnya.Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Mung et al. (2011) menurut mereka organisasi harus 

memiliki pemimpin yang dapat memimpin dan memotivasi karyawan mereka dalam 

melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk mencapai tujuan. Menurut Baltaci, Kara, 

Tascan, & Avsalli (2012) ketika pemimpin menerapkan kepemimpinan 

transformasional , mereka akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi dan 

kecenderungan turnover berkurang.   

4.5.2 Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kepuasan Kerja 

Hipotesis dalam penelitian ini menunjukan kompensasi finansial terbukti memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut menunjukan bahwa kompensasi 
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finansial yang diterima karyawan frontliner Bank BRI area Jakarta Selatan dirasakan 

sudah cukup dan dengan pemberian kompensasi tersebut karyawan merasa puas 

dengan sistem timbal balik yang diperoleh BRI. Selain gaji yang diterima, Tunjangan 

Hari Raya atau THR yang diberikan sangat membuat karyawan frontliner senang. 

Selain itu karyawan merasa puas dengan sistem jaminan kesehatan yang didapat, 

karena kita tidak akan pernah tau kapan akan terjadi musibah. Sebagai perusahaan yang 

memandang karyawan sebagai asset penting, Bank BRI memberikan fasilitas jaminan 

kesehatan yang diseusikan dengan jabatan kerja karyawan. Dengan adanya jaminan 

kesehatan ini, apabila karyawan frontliner sakit atau segala bentuk atau hal yang 

berkaitan dengan kesehatan maka Bank BRI akan bertanggung jawab atas beban 

pengobatan karyawan yang disesuaikan dengan jabatan kerja. Dalam penelitian yang 

dilakukan Sopiah, (2013) menunjukan bahwa ada pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Kompensasi Finansial terhadap Kinerja karwayan melalui Kepuasan Kerja. 

Menurut Yamoah (2014), kompensasi dan kepuasan kerja berpengaruh positif satu 

sama lain. 

4.5.3 Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Diantara 4 hipotesis lain, hipotesis ini memiliki nilai yang paling tinggi, yang 

menunjukan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan mempengaruhi kinerja mereka 

berdasarkan indnikator gaji, tunjangan, peluang pengembangan karir, pekerjaan itu 

sendiri dan hubungan pada pemimpin. Artinya semakin tinggi kepuasan kerja 

karyawan akan semakin tinggi kinerja karyawan. Kinerja mengacu pada sejumlah 

standar dalam sebuah periode  berdasarkan efisiensi. 

Peningkatan Kinerja..., Istiana Shara, Ma.-IBS, 2017



71 

 

Indonesia Banking School 

 

Kinerja mengacu pada tingkat pencapaian tugas yang membentuk sebuah karya 

karyawan, yang mencerminkan tingkat kinerja karyawan memenuhi persyaratan 

(Mamik et al., 2016). Karyawan yang puas memiliki sikap positif terhadap pekerjaan 

yang mengarah pada tingkat kinerja tinggi, sedangkan karyawan yang tidak puas 

memiliki sikap negative terhadap pekerjaan yang menghasilkan kinerja rendah. 

Kepuasan kerja akan membuat susana kerja menjadi ringan/memiliki atmosphere yang 

baik untuk meningkatkan produktivitas (Shmailan, 2016). Bagi perusahaan sangatlah 

penting untuk memerhatikan faktor-faktor untuk memotivasi kepuasan kerja agar dapat 

terus memberikan hasil positif bagi perusahaan. 

4.5.4 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja 

Kemampuan pemimpin sangat diperhatikan ketika mereka dapat membuktikan 

kemampuannya untuk memimpin sumber daya manusia dengan optimal. Hasil 

penelitian yang dilakukan Pradeep & Prabhu (2011), membuktikan bahwa 

kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja. Pemimpin harus dapat memahami pentingnya karyawan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Pemimpin dapat mempengaruhi nilai-nilai, sikap, kepercayaan dan 

prilaku orang lain dengan bekerja bersama mereka. Sebagai supervisior yang baik, 

mereka dapat menempatkan diri sebagaimana mestinya berlaku sebagai pendengar dan 

pemberi arahan. Dan supervisior bagi karyawan frontliner Bank BRI yang ada di area 

Jakarta Selatan berhasil membuktikan bahwa mereka dapat mengarahkan karyawan 

untuk bekerja secara maksimal. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian 

Risambessy et al. (2012) yang menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional 
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berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan. Ini berarti bahwa 

pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

4.5.5 Pengaruh Kompensasi Finansial Terhadap Kinerja 

A. Iqbal, Ijaz, Latif, & Mushtaq (2015) menyatakan terdapat hubungan yang kuat 

antara imbalan finansial dan kinerja karyawan. Karyawan yang termotivasi akan 

melibatkan diri dalam berbagai aktivitas untuk mencapai komitmen dalam organisasi 

(Rizal et al., 2014). Peningkatan kinerja yang didukung dengan pemberian kompensasi 

akan menjadikan karyawan lebih semangat bekerja. Hal ini dianggap sebagai motivator 

yang berpengaruh bagi karyawan hingga menghasilkan kinerja yang baik. Tugas dari 

kompensasi finansial adalah memberikan hasil yang positif untuk karyawan di tempat 

kerja. Dalam penelitian ini telah terbukti bahwa kompensasi finansial memiliki 

pengaruh positif pada kinerja karyawan. Pemberian kompensasi finansial yang 

diterima karyawan frontliner Bank BRI dianggap mampu dan cukup untuk 

meningkatkan kinerja mereka dalam memberikan pelayanan pada nasabah. 

4.6 Implikasi Manajerial 

Setelah dilakukan uji hipotesis, dibuktikan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor 

terbesar yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam kepuasan kerja, terdapat 2 

faktor penggerak terjadinya kepuasan kerja dalam penelitian ini yaitu kepemimpinan 

transformasional dan kompensasi finansial. Dalam penelitian ini juga telah dibuktikan 

bahwa kepemimpinan transformasional dan kompensasi finansial memiliki pengaruh 

langsung pada peningkatan kinerja karyawan. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh kepemimpinan 

transformasional dan kompensasi finansial terhadap kepuasan kerja, pengaruh 

kepuasan kerja pada kinerja, pengaruh kepemimpinan transformasional dan 

kompensasi finansial terhadap kinerja karyawan. Implikasi manajerial dalam penelitian 

ini diambil berdasarkan hasil penghitungan rata-rata jawaban responden dari kepuasan 

kerja, kepemimpinan transformasional dan kompensasi kompensasi adalah sebagai 

berikut. 

Tabel 4.7 Rata-rata Variabel Dominan 

Variable Measurement Average Value 

Kepuasan Kerja 

Gaji merupakan komponen dari kepuasan kerja 

saya. 
5.63 

Tunjangan merupakam sumber kepuasan kerja 

saya. 
5.67 

Peluang pengembangan karir merupakan 

sumber kepuasan kerja saya. 
5.64 

Pekerjaan saya merpakan kepuasan kerja saya 

sendiri. 
5.59 

Hubungan langsung saya dengan pemimpin 

merupakan sumber kepuasan kerja saya. 
5.66 

Kompensasi 

Finansial 

Gaji yang diterima sesuai beban pekerjaan. 5.23 

Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan 

(Jamsostek) yang memadai. 
5.36 

Tunjangan Hari Raya yang diberikan sesuai dengan 

ketentuan yang diitetapkan pemerintah 
5.4 

Program pensiun yang memadai. 5.3 

Sumber: Data diolah menggunakan Ms. Excel 2013 
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Tabel 4.7 Rata-rata Variabel Dominan (Lanjutan) 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Bekerja bersama supervisor saya membuat saya 

merasa lebih baik. 
5.57 

Supervisor saya menginspirasi saya untuk memikirkan 

kembali poin - poin yang menjadi kunci kelancaran 

dalam operasi sebelumnya. 

5.62 

Supervisor saya menjadi model yang baik bagi saya 

untuk diikuti. 
5.61 

Supervisor saya mendorong saya untuk menjadi 

pekerja yang baik. 
5.63 

Kompensasi 

Finansial 

Gaji yang diterima sesuai beban pekerjaan. 5.23 

Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan 

(Jamsostek) yang memadai. 
5.36 

Tunjangan Hari Raya yang diberikan sesuai dengan 

ketentuan yang diitetapkan pemerintah 
5.4 

Program pensiun yang memadai. 5.3 

 

 

Tabel 4.7 menunjukkan nilai rata-rata dari kepuasan kerja, kepemimpinan 

transformasional dam kompensasi finansial. Variabel dominan yang mempengaruhi 

Kepuasan Kerja dan Kinerja pegawai frontliner Bank BRI Area Jakarta Selatan adalah 

variabel Kepuasan Kerja dengan measurement terendah adalah: pekerjaan saya 

merpakan kepuasan kerja saya sendiri. Kepemimpinan Transformasional dengan 

measurement terendah berdasarkan Average Value yang perlu ditingkatkan yaitu: 

Bekerja bersama supervisor saya membuat saya merasa lebih baik dan variabel 

Kompensasi Finansial dengan measurement terendah adalah: Gaji yang diterima sesuai 

beban pekerjaan. 
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Pada dunia perbankan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. bersaing menjadi 

bank terbaik di Indonesia. Maka BRI perlu memberikan pelayanan yang maksimal 

dengan memberi pelayanan senyaman mungkin. Frontliner sebagai perantara antara 

perusahaan dan customer. BRI harus tetap memperhatikan tingkat kepuasan kerja 

karyawan sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik. 

Dimasa yang akan datang, perusahaan perlu melakukan evalusai secara berkala 

tentang survei kepuasan kerja berdasarkan Kepemimpinan Transformasional dan 

Kompensasi Finansial. Ketika kepuasan kerja tersebut tambah perusahaan akan 

mendapatkan hasil positif yaitu karyawan frontliner dapat memberikan pelayanan 

sesuai dengan SOP dan semangat bekerja sehingga menurunnya tingkat turnover. 

Begitu juga sebaliknya, ketika mereka merasa terabaikan, kepuasan kerja karyawan 

menurun maka produktivitas kerja juga menurun. Hal tersebut menjadi hal yang patut 

untuk diperhatikan pihak SDM BRI. 

4.6.1 Peningkatan Kepuasan Kerja 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diberikan implikasi manajerial untuk 

supervisior  berserta manajemen Bank BRI area Jakarta Selatan. Beberapa implikasi 

yang dapat diberikan kepada pemimpin dan manajemen Bank BRI adalah sebagai 

berikut. 

Peningkatan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan memperhatikan tingkat 

kepuasan kerja pada karyawan. Ketika karyawan merasa puas dengan pekerjaannya 

maka mereka akan mengerahkan seluruh tenaga dan segala bentuk usahanya untuk 

perusahaan. Dan ketika karyawan merasa kurang atau tidak puas dengan pekerjaannya 
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mereka akan mengeluh, membangkang, kurang bertanggung jawab pada tugasnya, 

meningkatnya tingkat absent dan yang terburuk mereka akan keluar dari perusahaan.  

Dalam penelitian ini, terbukti kepuasan kerja memiliki dampak positif pada kinerja 

karyawan. Ketika kepuasan kerja karyawan meningkat hal ini akan mempengaruhi 

peingkatan kinerja yang diberikan karyawan yang berdampak positif bagi perusahaan. 

Karyawan dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik sebuai dengan job description 

yang diberikan dan tidak mengabaikan pekerjaan yang diberikan. Perusahaan perlu 

meninjau kembali tentang job description dari karyawan frontliner berdasarkan 

kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Dengan memberikan pemahaman dan 

kontribusi yang jelas tentang apa yang bisa diberikan karyawan pada perusahaan dan 

apa yang perusahaan inginkan dari karyawan. Tingkat kepuasan kerja seorang 

karyawan adalah maninfestasi dari perasaaan positif dan negatifnya tentang tempat 

kerjanya dan pekerjaannya  sendiri (Arif & Chohan, 2012). 

Karyawan akan merasa senang karena mereka mengetahui bahwa mereka sangat 

dibutuhkan oleh perusahaan. Perusahaan juga perlu memerikan alat bantu atau 

peralatan kerja yang membantu karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, yang 

memiliki fisik ataupun non fisik yang menunjang seperti data atau informasi yang dapat 

mendukung karyawan untuk terus berkontribusi pada pekerjaannya. Karyawan akan 

merasa senang ketika atasan atau rekan kerja mereka memperlakukan dirinya sebagai 

pribadi yang memiliki nilai dan apa adanya. Perusahaan perlu memberikan pelatihan 

khusus pada karyawan mengenai adaptasi lingkungan perusahaan. Jadi karyawan dapat 
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menghargai hal – hal kecil sebagai pembelajaran, karyawan juga akan senang ketika 

atasan atau rekan kerjanya dapat menghargai setiap pedapat yang dia pikirkan. 

  Jika karyawan menerima gaji yang sesuai dengan pekerjaan mereka, hal itu dapat 

memberikan kepuasan dan meningkatkan kinerja yang diberikan karyawan pada 

perusahaan. Manajemen perlu memberikan gaji atau insentif yang sesuai dengan beban 

kerja yang ditanggung oleh karyawan. Ketika karyawan dapat menyelesaikan beberapa 

tugas sebelum waktunya selesai dan memenuhi target ada baiknya perusahaan perlu 

memberikan penilaian pada setiap karyawannya. Dengan penilaian tersebut perusahaan 

dapat mempertimbangkan kembali tentang prestasi kinerja dan ditukar dengan 

pemberian imbalan. 

Dengan memberikan imbalan tambahan pada karyawan, mereka akan terpacu 

untuk bekerja lebih baik lagi. Sehingga suasana semangat bekerja yang diberikan oleh 

karyawan ini akan berdampak pada rekan kerjanya yang lain. Perusahaan akan 

mengambil keuntungan dari sini, karena karyawan mereka memiliki semangat kerja 

yang tinggi untuk bekerja bagi perusahaan. 

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa variabel kepuasan kerja 

mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan. Dengan hasil uji hipotesis nilai estimasi 

tertinggi 0.415, diketahui bahwa kepuasan kerja merupakan hal yang harus 

diperhatikan oleh manajemen dalam proses peningkatan kinerja karyawan pada 

pekerjaan mereka. Penelitian ini hanya berfokus pada karyawan frontliner, dimana 

frontliner merupakan sebuah divisi kerja yang berhadapan langsung dengan nasabah. 

Karyawan frontliner memiliki peranan penting dalam kelancaran hubungan antara 
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nasabah dan bank. Bank perlu memperhatikan hal ini sebagaimana mereka 

memerhatikan kepuasan nasabah, karena ketika frontliner dapat memberikan service 

yang baik nasabah akan merasa terbantu dan puas dengan pelayanan bank tersebut dan 

begitu pula sebaliknya. 

4.6.2 Peningkatan Kepemimpinan Transformasional 

Untuk dapat mengarahkan karyawan menuju arahan yang dituju, seorang 

supervisior harus mampu berperan menjadi bagian penting dalam keseharian para 

frontliner di jam operasional sebagai seorang motivator bagi karyawan untuk 

membantu mereka menyelesaikan pekerjaan dengan semestinya dan bekerja dalam 

porsi yang lebih baik dari sebelumnya. Karyawan akan merasa terbantu dengan 

kehadiran supervisior yang dapat menjadi seorang motivator dan pembibing bagi 

karyawan, ketika mereka dalam kesulitan bekerja. Seorang supervisior harus dapat 

memberikan masukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan, 

berdasarkan pendapat atau keluhan yang dimiliki oleh karyawan. Dengan proses kerja 

timbal balik ini, supervisior membangun suasana kerja yang menyenangkan sehingga 

karyawan akan merasa senang atau percaya diri ketika bekerja bersama  supervisior 

mereka dan tidak sungkan untuk meminta bantuan. 

Sehingga mengakibatkan karyawan memiliki pandangan tersendiri terhadap 

supervisior mereka. Mereka akan menghargai supervisornya dan mengerahkan seluruh 

kemampuannya dalam menyelesaikan pekerjaan supaya tidak mengecewakan 

supervisior mereka. Karyawan memiliki keinginan untuk menjadi seorang karyawan 

yang gigih, ulet dan cakap dalam menyelesaikan pekerjaan dan nantinya ketika mereka 
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menjadi seorang supervisor mereka dapat berlaku seperti supervisior mereka 

sebelumnya. 

Dalam hal peningkatan kepemimpinan transformasional, pihak manajemen bank 

BRI perlu memberikan evaluasi karyawan frontliner secara berkala yang bersangkutan 

dengan peranan supervisior. Berdasarkan evaluasi tersebut BRI akan tau seperti apa 

supervisior yang dibutuhkan oleh karyawan fontliner dalam membantu menyelesaikan 

pekerjaannya. 

4.6.3 Peningkatan Kompensasi Finansial 

Peningkatan kepuasan kerja dan kinerja para frontliner tercapai jika karyawan 

sudah merasa puas dengan gaji yang diterima. Hal ini juga harus diperhatikan sebagai 

dasar evaluasi manajemen. Pihak manajemen perlu meningkatkan kepuasan karyawan 

dengan cara mengevaluasi kembali beban kerja secara berkala melalui perbandingan 

antara job descrption dengan beban kerja frontliner saat ini. Apabila beban kerja yang 

diberikan lebih banyak daripada job description, perusahaan perlu melakukan evaluasi 

gaji secara berkala sesuai dengan kemampuan perusahaan. 

Berdasarkan jumlah responden yang kebanyakan wanita dan rata – rata berusia 22 

– 29 tahun, mereka banyak menghabiskan waktunya dikantor untuk melayani nasabah. 

Dan memiliki banyak pengeluaran untuk menyesuaikan diri dalam berpenampilan 

untuk berhadapan dengan nasabah. BRI perlu melakukan evaluasi pekerjaan, pada 

karyawan frontliner apakah beban kerja yang sesuai dengan kompensasi yang berikan 

perusahaan.  Melalui evaluasi kerja BRI akan mengetahui karyawan yang berkinerja 
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baik atau berprestasi dan mempertimbangkan kembali tentang pemberian penambahan 

gaji yang disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. 

 Hal ini akan berdampak positif pada karyawan lainnya, mereka akan termotivasi 

untuk bersaing mengerahkan tenaganya dalam memperbaiki kinerja mereka. Ketika 

kinerja mereka dinilai baik oleh perusahaan, dan penerimaan imbalan seperti 

penyesuaian gaji diberikan mereka akan merasa puas. Dengan kepuasan kerja tersebut, 

mereka akan tertantang untuk bekerja lebih baik dari sebelumnya.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji hubungan variabel transformasional 

leadership dan job satisfaction pada job satisfaction dan employee performance, dan 

job satisfaction pada employee performance. Hasil analisis dengan menggunakan SEM 

menunjukan 5 hipotesis terbukti berpengaruh positif signifikan. Penelitian untuk 

menguji hipotesis yang diajukan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. area 

Jakarta Selatan dapat diambil kesimpulann sebagai beikut; 

1. Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan keja. 

2. Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

3. Kepuasan kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja. 

4. Kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja. 

5. Kompensasi finansial memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap 

kinerja. 

5.2 Saran 

Penelitian ini tentu saja masih jauh dari kata sempurna dan tentunya masih 

memiliki keterbatasan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian 
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di masa yang akan datang. Oleh karena itu, berikut ini beberapa saran yang 

memungkinkan dapat di berikan untuk pihak manajemen PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Area Jakarta Selatan. 

1. Perusahaan yang baik adalah perusahaan yang mampu membuat karyawan nyaman 

dan betah sekaligus mempertahankan karyawan – karyawan mereka yang memiliki 

prestasi tinggi. Sehingga karyawan frontliner BRI memiliki komitmen dan 

motivasi untuk bekerja memajukan perusahaan. Hal yang perlu diperhatikan Bank 

BRI adalah menjaga kepuasan kerja pada setiap karyawan tidak hanya pada 

karyawan frontliner. Ketika karyawan sudah merasa senang dengan pekerjaan dan 

tempat kerjanya, karyawan akan memiliki komitmen tinggi untuk terus bekerja 

pada perusahaan itu. 

2. Supervisior harus menjadi seorang motivator, pembimbing dan pemberi arahan 

bagi karyawan sesuai kebutuhan mereka. Dengan begitu, karyawan fontliner Bank 

BRI akan senang dan percaya diri bekerja bersama supervisior mereka dan 

memberikan usaha maksimal bagi perusahaan. 

3. Bank BRI perlu melakukan evaluasi gaji secara berkala dan dilakukan pemberian 

gaji disesuaikan dengan beban kerja yang diberikan. Agar karyawan merasa puas 

dengan sistem timbal balik yang mereka lakukan dengan memberikan tenaga dan 

waktu untuk perusahaan terbayarkan. Dengan kepuasan kerja yang dimiliki mereka 

akan menekuni apa yang mereka kerjakan sehingga berdampak positif bagi 

perusahaan, karyawan akan semangat bekerja. 
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4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang serupa 

namun pada bagian Back Office PT Bank Rakyat Indonesia Area Jakarta Selatan. 

Namun juga diharapkan dapat meneliti di objek dan variabel yang berbeda dari 

penelitian ini. Setiap Bank dan setiap unit kerja memiliki karyawan yang bebeda 

dengan tingkat kepuasan dan kinerja kerja yang berbeda. Hal ini menjadikan 

penelitian yang dilakukan lebih menarik dna bermanfaat untuk banyak pihak. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1: Kuesioner 

I. Pendahuluan 

Responden yang terhormat,  

Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking Schoo 

yang bernama Istiana Shara. Pada saat ini saya sedang mengerjakan tugas akhir 

(skripsi) dengan judul “Peningkatan Kinerja Karyawan berdasarkan Faktor-Faktor 

Kepuasan Kerja Karyawan pada Karyawan Frontliner PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. Jakarta Selatan” jawaban dari kuisioner ini nantinya akan 

dianalisis dan diberikan kesimpulan. Berkaitan dengan hal tersebut, saya selaku 

penulis meminta kesediaan waktu Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuisioner 

ini dengan baik dan benar serta jawaban dari Bapak/Ibu/Saudara/i akan terjamin 

kerahasiaannya. Atas kesediaan dan partisipasinya saya ucapkan terimakasih. 

II. Identitas Responden 

 Jawablah dan berilah tanda (X) pada pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 

Anda. 

1. Status karyawan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk: 
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a. Tetap dalam masa percobaan (STOP) 

b. Kontrak / Outsourcing (STOP) 

c. Tetap (Lanjutkan) 

2. Jenis Kelamin 

a. Pria 

b. Wanita 

3. Usia Karyawan 

a. < 20tahun 

b. 21 – 25tahun 

c. 26 – 30tahun 

d. > 31tahun 

III. Pertanyaan Umum 

Petunjuk pengisian kuesioner adalah sebagai berikut;  

Bacalah setiap pertanyaan dengan teliti, lalu berikan penilaian Anda terhadap 

masing-masing pertanyaan dalam skala 1 hingga 6. Semakin ke arah nilai 1 berarti 

semakin Anda Tidak Setuju dengan pernyataan yang diberikan, sebaliknya 

semakin ke arah nilai 6 berarti semakin setuju Anda dengan pernyataan terkait. 

Setiap orang dapat mempunyai jawaban yang berbeda dan tidak ada jawaban yang 

dianggap benar maupun salah, oleh karena itu pilihlah jawaban yang paling sesuai 

dengan diri anda. 

No. Indikator Sangat tidak 

Setuju 

Sangat Setuju 

1 2 3 4 5 6 

1.  
Bekerja bersama supervisor saya membuat saya 

merasa lebih baik.  

      

2.  

Supervisor saya menginspirasi saya untuk 

memikirkan kembali poin - poin yang menjadi 

kunci kelancaran dalam operasi sebelumnya.  

      

3.  
Supervisor saya menjadi model yang baik bagi 

saya untuk diikuti.  

      

4.  
Supervisor saya mendorong saya untuk menjadi 

pekerja yang baik.  
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5.  
Gaji yang diterima sesuai beban pekerjaan.        

6.  
Perusahaan memberikan tunjangan kesehatan 

(Jamsostek) yang memadai.  

      

7.  
Tunjangan Hari Raya yang diberikan sesuai 

dengan ketentuan yang diitetapkan pemerintah.  

      

8.  
Program pension yang memadai.        

9.  
Gaji merupakan komponen dari kepuasan kerja 

saya.  

      

10.  Tunjangan merupakam sumber kepuasan kerja 

saya.  

      

11.  Peluang pengembangan karir merupakan sumber 

kepuasan kerja saya.  

      

12.  Pekerjaan saya merpakan kepuasan kerja saya 

sendiri.  

      

13.  Hubungan langsung saya dengan pemimpin 

merupakan sumber kepuasan kerja saya.  

      

14.  Saya mengerjakan tugas kantor sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan / job description.  

      

15.  Saya melakukan pekerjaan sesuai dengan standart 

kinerja perusahaan.  

      

16.  Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang saya 

lakukan.  

      

17.  Saya tidak pernah mengabaikan pekerjaan yang 

saya lakukan.  

      

18.  Saya mengerjakan tugas kantor sesuai dengan 

deskripsi pekerjaan / job description.  

      

Terimakasih 

Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas pre-test 

1. Transformasional Leadership 

Reliability Statistic 

Cronbach’s N of Items 

.974 5 

KMO and Bratlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy 

 0.755 

 Approx. Chi-Square 86.114 

Bartlett's Test of Sphericity DF 6 

 Sig. .000 

Anti-image Matrices 
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 TL1 TL2 TL3 TL4 

Anti-image Covariance 

TL1 .258 -.117 .033 -.160 

TL2 -.117 .286 -.164 .023 

TL3 .033 -.164 .297 -.116 

TL4 -.160 .023 -.116 .257 

Anti-image Correlation 

TL1 .744a -.430 .119 -.621 

TL2 -.430 .766a -.564 .085 

TL3 .119 -.564 .763a -.419 

TL4 -.621 .085 -.419 .750a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities 

 Initial Extraction 

TL1 1.000 .815 

TL2 1.000 .807 

TL3 1.000 .793 

TL4 1.000 .821 

 

 

Total Variance Explained 

 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.237 80.914 80.914 3.237 80.914 80.914 

2 .377 9.416 90.330    

3 .259 6.469 96.799    

4 .128 3.201 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 

1 

TL1 .903 

TL2 .899 

TL3 .891 

TL4 .906 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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2. Financial Compensation 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.951 4 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .563 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 161.917 

Df 6 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 FC1 FC2 FC3 FC4 

Anti-image Covariance 

FC1 .128 -.070 .045 -.054 

FC2 -.070 .053 -.035 .031 

FC3 .045 -.035 .035 -.041 

FC4 -.054 .031 -.041 .063 

Anti-image Correlation 

FC1 .538a -.847 .680 -.604 

FC2 -.847 .578a -.807 .547 

FC3 .680 -.807 .538a -.884 

FC4 -.604 .547 -.884 .599a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities 

 Initial Extraction 

FC1 1.000 .776 

FC2 1.000 .934 

FC3 1.000 .906 

FC4 1.000 .892 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.507 87.686 87.686 3.507 87.686 87.686 

2 .364 9.112 96.798    

3 .111 2.781 99.579    

4 .017 .421 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

FC1 .881 

FC2 .966 

FC3 .952 

FC4 .944 

 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

 

3. Job Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.966 5 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .830 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 188.314 

Df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 

Anti-image Covariance 

JS1 .154 -.076 .006 .054 -.037 

JS2 -.076 .130 -.003 -.080 -.005 

JS3 .006 -.003 .105 .014 -.058 

JS4 .054 -.080 .014 .209 -.043 

JS5 -.037 -.005 -.058 -.043 .058 

Anti-image Correlation 

JS1 .841a -.537 .044 .300 -.389 

JS2 -.537 .850a -.030 -.483 -.062 

JS3 .044 -.030 .836a .093 -.747 

JS4 .300 -.483 .093 .844a -.389 

JS5 -.389 -.062 -.747 -.389 .786a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Communalities 

 Initial Extraction 

JS1 1.000 .858 

JS2 1.000 .901 

JS3 1.000 .881 

JS4 1.000 .811 

JS5 1.000 .949 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.400 88.010 88.010 4.400 88.010 88.010 

2 .268 5.360 93.369    

3 .207 4.146 97.515    

4 .085 1.691 99.207    

5 .040 .793 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 

1 

JS1 .926 

JS2 .949 

JS3 .939 

JS4 .901 

JS5 .974 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 

 

4. Employee Performance 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.974 5 
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KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .739 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 231.536 

Df 10 

Sig. .000 

Anti-image Matrices 

 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 

Anti-image Covariance 

EP1 .110 -.055 .005 .039 -.038 

EP2 -.055 .058 .000 -.039 .018 

EP3 .005 .000 .115 .002 -.039 

EP4 .039 -.039 .002 .039 -.026 

EP5 -.038 .018 -.039 -.026 .038 

Anti-image Correlation 

EP1 .714a -.690 .049 .587 -.593 

EP2 -.690 .710a .000 -.810 .387 

EP3 .049 .000 .895a .028 -.593 

EP4 .587 -.810 .028 .692a -.661 

EP5 -.593 .387 -.593 -.661 .722a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

Communalities 

 Initial Extraction 

EP1 1.000 .861 

EP2 1.000 .909 

EP3 1.000 .881 

EP4 1.000 .930 

EP5 1.000 .957 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.538 90.757 90.757 4.538 90.757 90.757 

2 .212 4.246 95.003    

3 .179 3.575 98.578    

4 .054 1.076 99.653    

5 .017 .347 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

EP1 .928 

EP2 .954 

EP3 .939 

EP4 .964 

EP5 .978 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components 

extracted. 
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Lampiran 3: Overall Model 
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Lampiran 4: Overall Structural Model Fit 
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Lampiran 5: Standardized Reggression Weights (Measurementt Model) 

   Estimate 

TL4 <--- TL .914 

TL3 <--- TL .889 

TL2 <--- TL .903 

TL1 <--- TL .904 

FC4 <--- FC .909 

FC3 <--- FC .977 

FC2 <--- FC .939 

FC1 <--- FC .764 

JS5 <--- JS .877 

JS4 <--- JS .865 

JS3 <--- JS .909 

JS2 <--- JS .934 

JS1 <--- JS .880 

EP5 <--- EP .894 

EP4 <--- EP .976 

EP3 <--- EP .945 

EP2 <--- EP .945 

EP1 <--- EP .906 

 

Lapiran 6: Model Fit Summary (Overall Model Fit) 

Number of distinct sample moments: 171 

Number of distinct parameters to be estimated: 42 

Degrees of freedom (171 - 42): 129 

 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 437.436 

Degrees of freedom = 129 

Probability level = .000 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 42 437.436 129 .000 3.391 

Saturated model 171 .000 0   

Independence model 18 2893.821 153 .000 18.914 
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Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .849 .821 .888 .867 .887 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .143 .128 .158 .000 

Independence model .391 .379 .404 .000 

 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .843 .716 .748 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 308.436 248.664 375.806 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 2740.821 2569.822 2919.163 

 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 3.739 2.636 2.125 3.212 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 24.734 23.426 21.964 24.950 
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AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 521.436 537.722 637.805 679.805 

Saturated model 342.000 408.306 815.787 986.787 

Independence model 2929.821 2936.800 2979.693 2997.693 

 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 4.457 3.946 5.033 4.596 

Saturated model 2.923 2.923 2.923 3.490 

Independence model 25.041 23.580 26.565 25.101 

 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 42 46 

Independence model 8 8 

 

Lampiran 7: Reggression Weight 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

JS <--- TL .309 .075 4.102 ***  

JS <--- FC .202 .068 2.985 .003  

EP <--- TL .245 .071 3.433 ***  

EP <--- FC .129 .062 2.089 .037  

EP <--- JS .415 .091 4.550 ***  

TL1 <--- TL 1.000     

TL2 <--- TL .941 .061 15.323 ***  

TL3 <--- TL .909 .062 14.732 ***  

TL4 <--- TL .972 .062 15.783 ***  

JS5 <--- JS 1.000     

JS4 <--- JS 1.043 .079 13.146 ***  

JS3 <--- JS 1.076 .074 14.626 ***  

JS2 <--- JS 1.055 .068 15.568 ***  

JS1 <--- JS 1.045 .077 13.616 ***  

FC4 <--- FC 1.000     

FC3 <--- FC 1.080 .053 20.341 ***  

FC2 <--- FC 1.047 .058 18.098 ***  

FC1 <--- FC .867 .078 11.073 ***  

EP1 <--- EP 1.000     

EP2 <--- EP 1.048 .057 18.298 ***  

EP3 <--- EP 1.037 .057 18.309 ***  

EP4 <--- EP 1.053 .051 20.507 ***  

EP5 <--- EP .957 .062 15.551 ***  
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